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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
CELEBRAT EL DIA DINOU DE JULIOL DE 2017, NÚM. 7 
 
A la Sala de sessions de l’Ajuntament, es reuneixen els membres de la Corporació 

per a tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, del present Ple. 
 
Data i hora d'inici:  Dia 19/07/2017 a les 20.30 hores 
Data i hora de finalització: Dia 19/07/2017 a les 22.30 hores 
Lloc de la sessió: Sala de Plens  
 

RELACIÓ D'ASSISTENTS 

 

Alcalde-President 

Sr. Dionís Guiteras i Rubio  

 

Regidors/es 

Sr. Albert Clusella i Vilaseca  

Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas  

Sra. Núria Reynés i Molist 

Sr. Joan Capdevila i Clarà  

Sr. Marc Pardo i Picañol 

Sr. Martí Padrisa i Prieto 

Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal 

Sra. Anna Roca i Querol 

Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  

Sra. Montserrat Girbau i Passarell 

 

Excusen la seva absència 

Sra. Mireia Cañas i Soler 

Sra. Rosalia Membrive i Serra 

 

Secretària accidental de la Corporació 

Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

A- ASSUMPTES A DELIBERAR 
 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 
DATES 17/05/2017 I 31/05/2017 

2. APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PEL PERÍODE 
2016-2019 

3. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 

4. APROVACIÓ DE LES FESTES DE CARÀCTER LOCAL 2018 
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5. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS AL CARRER 
TERRISSER 

6. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE 
L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2017  

7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 13/2017 DE 
L’AJUNTAMENT DE MOIÀ 

8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2017 DEL MUSEU 
MUNICIPAL DE MOIÀ 

9. APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DELS PUNTS DE RECÀRREGA DE 
VEHICLES ELÈCTRICS 

10. APROVACIÓ DE L’AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA EN L’ÀMBIT DEL CIRCUIT VERD 

11. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE PERSONAL 

 

B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

12. DONAR COMPTE DE L’INFORME 4/2017 DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES, RELATIU A LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA EN MUNICIPIS 
D’ENTRE 5.000 I 20.000 HABITANTS,  EXERCICI 2013 

13. DONAR COMPTE DEL CANVI DE NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU) QUE PASSARÀ A DENOMINAR-SE GRUP 
MUNICIPAL PARTIT DEMÒCRATA (PDeCAT) 

14. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 158 AL 275 DEL 
2017 

15. PRENDRE CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE LES SESSIONS DE DATES 19/04/2017, 03/05/2017, 
17/05/2017, 31/05/2017 I 14/06/2017 

 

C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Sr. Alcalde.- Excuso a la Sra. Mireia Cañas i la Rosalia Membrive, que no han pogut 

venir. 
 

Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord 
amb l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. 

Alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 

A- ASSUMPTES A DELIBERAR 
 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 
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DATES 17/05/2017 I 31/05/2017 

L’Alcalde obre la sessió i llegit els esborranys de les actes de les sessions ordinària 

de data 17/05/2017 i extraordinària i urgent de data 31/05/2017 que s’han lliurat a 
tots els regidors, es consideraran aprovades si no hi ha objeccions per part dels 

assistents. 

 

Atès que no es proposen esmenes, el Sr. Alcalde declara aprovades les actes per 

unanimitat i ordena la seva transcripció al llibre corresponent. 

 
2. APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PEL PERÍODE 

2016-2019 

DICTAMEN 
 
Atès que d’acord amb l’Exposició de Motius i l’article 8 de la Llei  38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (LGS), per a l’establiment de qualsevol tipus de 
subvenció s’ha d’elaborar un Pla Estratègic de Subvencions que concreti i connecti 
els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari 

per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament, que se 

supeditaran en tot cas, als objectius d’estabilitat pressupostària. 
 

Atès que el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei General de Subvencions (RLGS), en el seu article 10.1 estableix que els plans 

estratègics de subvencions es configuren com un instrument de planificació de les 

polítiques públiques que tinguin com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat 
pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública. 
 

Atès que el Pla Estratègic de Subvencions constitueix a la vegada un instrument al 

servei del principi de transparència recollit a la Llei  de l’Estat 19/2013 de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon 

govern. 

 

Atès que la naturalesa dels plans estratègics de subvencions és la d’un instrument de 

gestió de caràcter pragmàtic, sense rang normatiu, sense incidència directa en els 

particulars i no crea, d’aquesta forma, ni drets ni obligacions, quedant condicionada 
la seva efectivitat a l’establiment de les diverses línies de subvencions, atenent entre 

d’altres condicionants, a la disponibilitat pressupostària de cada exercici. 
 

Atès que els articles 2,5 i 6 de la Llei de l’Estat 19/2013, de 9 de desembre de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i els article 3,5,8,12 i 15 de 

la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i 

bon govern, estableixen que el pla estratègic de subvencions s’ha de fer públic a la 
seu electrònica de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 

dotze de juliol de dos mil disset, amb 9 vots a favor del Grup Municipal Ara Moià, i 2 

vots a favor del Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT), es proposa al Ple de 

la Corporació l'adopció dels següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Moià pel 
període 2016-2019 el text íntegre del qual és el que figura com Annex. 

 
SEGON.- PUBLICAR el text del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de 
Moià pel període 2016-2019 a la pàgina web i a la seu electrònica municipal.  

 

TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde-President 

per a l'execució dels presents acords. 

 

ANNEX 
 
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2016-2019 
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix a l’article 
8.1 la necessitat per a les Administracions Públiques d’elaborar un Pla Estratègic de 
Subvencions que expressi la connexió entre els objectius i els efectes que es 

pretenen assolir amb l’aplicació de les subvencions, els terminis necessaris per a la 
consecució dels objectius establerts, juntament amb una previsió dels costos i les 

fonts de finançament de les subvencions, tot supeditat al compliment de la Llei 

d’Estabilitat Pressupostària.  

 

L’elaboració d’aquest Pla Estratègic de Subvencions té com a finalitat dotar d’una 
major transparència la despesa pública que tingui caràcter de subvenció, tot 

aconseguint un increment dels nivells d’eficiència i eficàcia en la seva gestió. 
 

El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Moià dóna suport al compliment 
de les línies estratègiques fixades pel mandat dels anys 2016-2019, el qual esdevé el 

full de ruta de les polítiques que l’equip de govern vol portar a terme en quatre anys.  
 

La vigència del Pla Estratègic de Subvencions comprèn el període dels anys 2016-

2019. 

 
Els eixos d’actuació són: 
 

1. Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida (benestar 

social/tercer sector, cultura, educació, esports, joventut i salut pública). 

 

Portar a terme polítiques que evitin la segregació social i territorial i cooperació 

municipal per garantir l’accés de tota la població als serveis i prestacions socials. 
Donar suport a les famílies actualitzant el sistema de serveis socials locals, 

promovent l’autonomia personal i l’atenció a la dependència, l’esport, la cultura de 
proximitat, l’educació, la salut pública (prevenció i promoció) i joventut, entre 
d’altres.  
 

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

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

 

3. Promoure un territori sostenible i un desenvolupament econòmic equilibrat (medi 

ambient i promoció econòmica). 

Garantir la sostenibilitat mediambiental i el desenvolupament equilibrat del territori, 

gestionar els espais naturals protegits i els d’interès local i treballar per 
l’accessibilitat de l’espai públic. 
 

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

 

Per dur a terme les accions i desenvolupar les diferents línies d’actuació, cal dotar-
les dels recursos recollits al pressupost que anualment aprova l’Ajuntament. 
 

Els imports de les subvencions consten a cadascuna de les aplicacions 

pressupostàries del pressupost vigent, que estan detallades a l’Annex I que 
s’adjunta. 
 

El volum de subvencions corrents pressupostades al 2017 destinades a donar suport 

a activitats municipals desenvolupades per les entitats és de 40.000 euros. D’aquest 
import es destinarà una quantitat mínima de 1.000,00 € per cadascuna de les 
accions següents: 

 

- Cultura 

- Educació 

- Esports 

- Benestar social/tercer sector 

- Joventut 

- Participació ciutadana 

- Promoció econòmica 

- Civisme i convivència 

- Medi ambient 

- Prevenció i promoció de la salut. 

 

S’estableix una limitació màxima del 50% de la quantitat del total consignat en una 

única acció i un màxim per entitat del 10% (es tindrà en compte el total acumulat 

pels diferents conceptes). 

  

La quantitat destinada als diferents eixos, en cap cas serà inferior als 2.500,00 € de 
la quantitat consignada per distribuir entre les diferents entitats mitjançant lliure 

concurrència. 

 

Les quantitats destinades a lliure concurrència pels propers exercicis 2.018 i 2.019, 

en cap cas, seran inferiors als 25.000,00 €, sempre que ho permeti el vigent pla 

d’ajust, aprovat en sessió plenària de 17 de març de 2.015. 
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El finançament del Pla estratègic de subvencions es realitzarà amb ingressos corrents 

de la corporació. 

 

Finalment, de l’anàlisi de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat emès per l’Interventor amb motiu de l’aprovació del pressupost de 
l’Ajuntament de Moià per a l’exercici 2017, es desprèn que el Pla estratègic de 
subvencions per a aquest exercici s’ajusta al compliment dels objectius que fixa la 
Llei d’Estabilitat Pressupostària, i que per tant les subvencions consignades en 

aquest pla, així com els recursos que les financen també es supediten als mateixos 

objectius. 

 

 

 
 
Sra. Montse Ferrer.- Tal com estableix la Llei general de subvencions, per atorgar 

una subvenció cal dotar-nos del corresponent Pla estratègic. Es tracta d’un 
instrument de planificació on l’Ajuntament de Moià concretarà els objectius de les 
subvencions en els quatre anys: 2016-2019. Regularà polítiques de foment per 

l’atorgament de subvencions. Aquest pla estratègic recull tres eixos d’actuació, que 
es divideixen en deu accions subvencionables, com Cultura, Educació i Esports. 

Benestar Social, Joventut, Salut Pública, Participació Ciutadana, Civisme i 

Convivència, Promoció econòmica i Medi ambient. És el primer pas per aprovar les 

bases reguladores i tenir les subvencions destinades a les entitats que treballen pel 

poble.  

 

Sra. Montse Girbau.- Tal com ens vau proposar a la Comissió Informativa, hi havia 

un canvi en els imports que es destinaven a cadascun dels eixos. Es destinaven a  

proposar a la CI passar del 35% al 50 %. S’augmentava considerablement l’eix u. 
Són les subvencions que engloben més la part de Cultura i Esports, pel gran volum 

d’entitats que tenim a Moià. El nostre grup està d’acord amb aquest canvi. El nostre 

vot serà favorable a aquesta aprovació.  

 

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels onze regidors assistents 

del total de tretze que integren el consistori, amb nou vots a favor del grup 

municipal Ara Moià i dos vots a favor del grup municipal PDeCAT, aprova el present 

dictamen. 

 

Orgànic Programa Capítol
Subconce

pte
Denominació Aplicació 

Pressupostària Consignació Objecte
Procediment 
de Concessió

01 9200 4 48000

A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE 

AFANY DE LUCRE          40.000,00 € 
Entitats / 

associacions de Moià

Concurrència 

competitiva

04 3232 4 48000

CONVENI ESCOLA PIA - FINANÇAMENT 

LLAR D'INFANTS          11.500,00 € 
Subvenció neteja 

llar d'infants Concessió directa

04 3240 4 48000

CONVENI INSTITUT MOIANÈS - 

PROJECTE MEDEA            1.000,00 € 
Taller de teatre a 

l'Institut Concessió directa

05 3380 4 48000

CONCURS INTERNACIONAL  DE CANT 

FRANCESC VIÑAS            2.000,00 € 
Premi al millor 

cantant català Concessió directa

05 3381 4 48000 PREMIS CONCURS PINTURA RÀPIDA               400,00 € Premis concurs Concessió directa

07 3410 4 48000 CONVENI CLUB ESPORTIU MOIÀ          10.000,00 € Previsió Concessió directa

08 1320 4 48000

CONVENI ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS 

EN EMERGÈNCIES I SINISTRES            1.500,00 € 
Conveni protecció 

civil Concessió directa

09 2310 4 48001

PLA D'AJUDA A GENT AMB 

DIFICULTATS ECONÒMIQUES          12.000,00 € 
Ajudes 

individualitzades a 

Concurrència 

competitiva

09 2310 4 48003

A FAMÍLIES - BECATS ESCOLARS 

CONSELL COMARCAL BAGES          21.000,00 € 
Beques menjador 

escolar

Concurrència 

competitiva

10 4540 4 48000

CONVENI ADF ELS CINGLES 

PROTECCIÓ INCENDIS FORESTALS            3.500,00 € 
PPI Diputació 

Barcelona Concessió directa

    102.900,00 € 
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3. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 

DICTAMEN 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 

38/2003, de de novembre, General de Subvencions (LGS) i el seu Reglament de 

desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS), així 

com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 
de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS). 
 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, aprovada inicialment per 
acord del Ple de la Corporació de data 18 de maig 2016 i publicada la seva aprovació 

definitiva al BOPB de data 8 de setembre de 2016. 
 

Atès que l’article 11.2 de l’Ordenança estableix que la concurrència competitiva és la 
forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a 

l’article 22 de la LGS. 
 

Atès que des de les regidories es volen fomentar projectes i activitats d’interès públic 
o social, que compleixin amb les finalitats definides en el Pla Estratègic de 

Subvencions finalitats que s’han recollit en el text de les Bases que es porten a  
aprovació. 
 

Vist que l’article 12 de l’Ordenança estableix que conjunta o prèviament a la 

convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents 
Bases Reguladores. 
 

Vist que la voluntat d’aquest govern és que les Bases que s’han d’aprovar, tinguin 
caràcter de permanència en el temps i que per tant les convocatòries que se’n 
puguin derivar s’aprovin en un moment posterior i amb caràcter anual.  
 

Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta al previst a l’article 
17.3 de la LGS, així com al previst a l’Article 13.4 de l’Ordenança. 
 

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés i de 

conformitat amb el previst a l’article 13.3 de l’Ordenança i l’article 124.2 del ROAS, 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del 

contingut d’aquestes Bases Reguladores. 
 

Atès que s’ha de constituir una Comissió Qualificadora que  ha de valorar les 
sol·licituds presentades per a optar a la subvenció i ha d’elaborar la proposta per al 
seu atorgament. 
 

Vist l’informe emès en data 5 de juliol de 2017 per la Intervenció Municipal i 

l’informe de Secretaria emès en data 28 de juny de 2017. 
 

Vista la proposta d’esmenes a la redacció de les Bases que el grup municipal PDeCAT 
va presentar a la Comissió Informativa i que consten a l’acta corresponent. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 

dotze de juliol de dos mil disset, amb 9 vots a favor del Grup Municipal Ara Moià, i 2 

vots a favor del Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT), es proposa al Ple de 

la Corporació l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- ACCEPTAR part de les esmenes proposades pel grup municipal PDeCAT, a 

la redacció de les Bases reguladores, que s’han incorporat als punts 8, 12 i 16 del 
text. 
 

SEGON.- APROVAR inicialment les bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions per a activitats que realitzin les associacions sense ànim de lucre  del 

municipi de Moià mitjançant el procediment de concurrència competitiva, el text 

íntegre de les quals és el que figura com Annex. 
 
TERCER.- CONSTITUIR la Comissió Qualificadora segons el previst a l’article 12.5 de 
l’Ordenança General de Subvencions que estarà formada per: 
 

- L’Alcalde 
- El Regidor/a de  l’Àrea que atorga la subvenció 
- Personal responsable de l’àrea que atorga la subvenció. 
- El/La tècnic/a d’administració general, que actuarà com a secretari/a de 

la Comissió amb veu i vot. 
- Un/Una representant de l’oposició. 

 

QUART.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, l’anunci de 
l’aprovació inicial de les Bases Reguladores de conformitat amb l’establert a l’article 
13.3 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del 
ROAS, pel termini de vint dies hàbils. 
 

CINQUÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde-

President per a l'execució dels presents acords. 
 

 
 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ 
DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A 
ASSOCIACIONS DE MOIÀ PER A LA 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS O SERVEIS. 
 
Cultura 
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Educació 
Esports  
Benestar Social 
Joventut 
Participació Ciutadana 
Promoció Econòmica 
Civisme i Convivència 
Medi Ambient 
Prevenció i Promoció de la Salut 
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1. Objecte 
 
L’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de 

sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de subvencions, que en 

forma d’ajut econòmic, atorgui o estableixi l’Ajuntament de Moià dins dels límits 
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establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats sense ànim de lucre 
que duguin a terme activitats en el terme municipal de Moià o fora d’aquest en el cas 
que es consideri d’interès per a la projecció exterior del poble, i que complementin 
i/o supleixin la competència municipal. 
Les subvencions podran atorgar-se en el marc d’un conveni de col·laboració amb 
subjecció a les presents bases, i al què disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre 

General de Subvencions i el seu reglament aprovat per  Reial Decret 887/2006 de 21 

de juliol. 
 

2. Finalitat 
 
Aquests ajuts econòmics hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat: 
¾ Millorar la cohesió social del poble. 
¾ Promoure l’associacionisme que treballa potenciant serveis d’interès general 

per a la col·lectivitat i atribuïts a la competència local. 
¾ Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació. 
¾ Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el privat. 
¾ Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu del poble. 
¾ Promoure un desenvolupament més sostenible del poble. 
¾ Fomentar els valors del  civisme i la convivència. 
¾ Contribuir a garantir la qualitat de la salut al poble. 
¾ Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania. 
¾ Promoure el coneixement, la divulgació i el gaudiment del patrimoni natural i 

cultural del municipi. 
 

3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període que especifiqui la 

corresponent convocatòria anual. 
 
4. Règim jurídic 
 
S’entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada per aquesta Corporació 
municipal a favor de persones públiques o privades que compleixi amb els requisits 

de l’article 2.1 de la Llei 38/2003 General de Subvencions. 
 

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i 

eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment, no generen cap dret 

a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors (tret que s’hagin concedit amb 
caràcter plurianual) i no es poden al·legar com a precedent. 
 

Estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es condicioni 
l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu. 
 

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i 

eficiència. 
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Aquest procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim 

ordinari de concurrència pública, mitjançant la convocatòria de concurs públic. 
 

En tot allò no recollit en les presents bases, serà d’aplicació l’establert a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Reial decret 887/2006, de 

21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, el 

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. el Decret 179/1995 de 13 de junt pel qual 

s’aprova el Reglament d’Obres activitats i serveis dels ens locals de Catalunya 

(ROAS) , la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector 
públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i demés legislació concordant, l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Moià i les Bases d’Execució del 
Pressupost General vigents en cada exercici. 
 

5. Compatibilitats 
 
Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats. 
 

L’import dels ajuts rebuts per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de 
l’activitat o el projecte a desenvolupar. 
 

Amb caràcter general no podran ser beneficiaris de les subvencions regulades en 

aquestes bases les entitats amb subvencions nominatives de l’Ajuntament de Moià 
en el mateix exercici pressupostari de la convocatòria. 
 

Excepcionalment en cas de tractar-se d’objectes diferents i sempre que es motivi 

suficientment, els beneficiaris de subvencions nominatives podran concórrer a la 

convocatòria. 
 

6. Sol·licitants 
 
Poden ser sol·licitants i/o beneficiaris de les subvencions a què es refereixen 

aquestes bases les entitats legalment constituïdes destinatàries dels fons públics que 

hagin de fer l’activitat prevista pel seu atorgament o que es trobin en la situació que 
legitima la seva concessió. 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques sense 

afany de lucre inscrites que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu 
atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 

contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (en endavant LGS), i estiguin inscrites en el Registre Municipal 

d’Entitats de Moià, amb seu social o delegació al municipi. 
En aquells casos excepcionals en què no estiguin inscrites al RMEP, en l’expedient 
s’haurà de justificar l'excepcionalitat del seu atorgament. 
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7. Condicions i requisits 
 
Podran obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions a què es refereixen 

aquestes bases les entitats que compleixin a més de les condicions i els requisits 

establerts per l’article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, les següents: 
 

x Que les activitats es facin en el terme municipal de Moià, o fora d’aquesta en 
el cas que es consideri d’interès per a la projecció exterior de la vila.  

x Que les activitats i/o els serveis complementin o supleixin la competència 

municipal en aquestes matèries. 
x Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre, o bé que si se 

n’obtenen beneficis aquests es reverteixin en activitats. 
x Obligatorietat que en l’activitat subvencionada hi figurin la col·laboració o el 

logotip de l’Ajuntament.  
 

Per altra banda, els requisits exigibles als beneficiaris, i que s’han d’acreditar 
degudament, són els següents: 
 

x Estar degudament constituïts i inscrits en el Registre Municipal d’Entitats de 
Moià. 

x Tenir seu social o delegació al terme municipal de Moià. 
x Tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts per les bases. 
x Haver justificat les anteriors subvencions, un cop exhaurits els terminis. 
x Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb 

l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat 
Social, així com de les obligacions per reintegrament de subvencions 

atorgades per l’Ajuntament, si escau. 
 

8. Sol·licitud 
 
Les sol·licituds per concórrer a les convocatòries d’aquestes bases s’han de formular 

mitjançant impresos normalitzats que es facilitaran a les oficines del Registre 

General o que es poden trobar a la pàgina web municipal a l’adreça 
http://www.moia.cat i es presentaran en el registre d’entrada de l’Ajuntament de 

Moià o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 

Cal presentar una sol·licitud per cada projecte, assenyalant explícitament l’àmbit 
temàtic al qual es vulgui concórrer. Si en el moment de la valoració s’apreciés un 
error en l’àmbit escollit per part de l’entitat, aquesta podrà ser inclosa en l’àmbit al 
qual s’adeqüi millor.  
 

La presentació de les sol·licituds comporta la plena acceptació d’aquestes bases. 
 

No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi de la 
corresponent sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat. La 

presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant 

http://www.moia.cat/
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perquè l'Ajuntament de Moià, si escau, en virtut del conveni de col·laboració en 

matèria d'intercanvi d'informació tributària amb l'Agència Tributària, comprovi de 

forma directa el compliment de les obligacions en aquesta matèria. No obstant això, 

el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, havent d'aportar la 

corresponent certificació. 
 

9. L’àmbit temàtic del projecte  
 
Poden ser beneficiaris de les subvencions les entitats que duguin a terme projectes 

en els àmbits temàtics següents, dintre de les modalitats explicitades per a 

cadascun: 
A. Cultura 
B. Educació 
C. Esports 
D. Benestar Social i/o tercer sector 
E. Joventut 
F. Participació Ciutadana 
G. Promoció Econòmica 
H. Civisme i  Convivència 
I. Medi Ambient 
J. Prevenció i Promoció de la salut.  
 

10. Quantia de la subvenció 
 
L’import  màxim individualitzat atorgat a qualsevol entitat, no podrà sobrepassar 
l’establert al Pla Estratègic de Subvencions. 
 

L’import de la subvenció no ultrapassarà, com a regla general, el 50% del pressupost 
total del projecte. Quedarà a càrrec del peticionari l’aportació de la resta del cost, bé 
directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats). 
Com a norma general, l’import de la subvenció per a activitats no ultrapassarà el 
dèficit de l'activitat previst en el pressupost de despeses presentat. Quedarà a càrrec 

del peticionari l’aportació de la resta del cost fins a l'import a justificar determinat a 
la concessió de subvenció, o bé directament o per cofinançament de tercers (ens 

públics o privats). 
 
11. Obligacions del beneficiari 
 
x Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el 

comportament que fonamenti la concessió de la subvenció. 
x Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa 

d’aplicació. 
x Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció, que es troba al corrent 

de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i la Seguretat Social. 

x Justificar davant l’òrgan concedent de la subvenció, el compliment dels requisits i 

condicions, així  com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que 

determina la concessió de la subvenció. 



 
 

Pàg. 14/56 

x Presentar el programa de l’activitat i el pressupost, així com comunicar a 
l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a 

l’atorgament (reintegrant els fons rebuts, en el cas de la suspensió de l’activitat) 
o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia. 

x Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació. 
x Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de 

fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control. 
x Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 

documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 

comprovació i control. 
x Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos 

o recursos que financin les activitats subvencionades en els termes previstos per 

l’article 14.1.d) de la Llei de subvencions. 
x Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase: “Amb el suport de 

l’Ajuntament de Moià”, afegint el logotip corporatiu disponible a la web, d’acord 
amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Moià. 

x Procedir al reintegrament dels fons que s’hagin rebut si es donen els supòsits 
previstos a l’apartat 12 d’aquestes bases i a l’article 37 de la Llei 38/2003 de 
subvencions. 

 

Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i al règim 

sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei 

general pressupostària.  
 

L’Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de 
qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades entitats 

destinatàries de les subvencions atorgades. 
 

El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas per part del 

beneficiari. 
 

12. Justificació i control 
 
L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui 

oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats, i el 

perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l’entitat 
(llibres i registres comptables) i aportar la justificació dels fons rebuts, així com el 

balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. 
 

La rendició del compte justificatiu constitueix un acte obligatori del beneficiari o de 

l'entitat col·laboradora, en la qual s'han d'incloure, sota responsabilitat del declarant, 

els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa jurídica que 

permetin acreditar el compliment de l'objecte de la subvenció pública. Les factures 

justificatives hauran de complir els requeriments establerts en el Reglament de 

Facturació aprovat per RD 1619/2012, de 30 de novembre. 
 

Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable 

responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, siguin estrictament 
necessàries i es realitzin en el termini establert.  
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En cap cas el cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al 

valor normal de mercat.  
 

En tot cas, no són subvencionables:  
 

a) els interessos deutors dels comptes bancaris  
b) els interessos, recàrrecs i sancions administratius  
c) les begudes alcohòliques 
d) els impostos indirectes si aquests són recuperables  
e) les despeses destinades a inversions 
 

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar 

l’anul·lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament en les condicions 

previstes. 
 

El/les beneficiaris/àries d'una subvenció hauran de justificar la seva aplicació a la 

finalitat per a la qual fou concedida abans del dia 15 de gener de l'any següent a la 

convocatòria anual corresponent. 
Si per motius excepcionals no es pot presentar la justificació dins del termini previst, 

abans que aquest finalitzi, l'entitat o persona beneficiària pot sol·licitar-ne l'ampliació 

al·legant els motius que ho impedeixen. A la vista d'aquesta sol·licitud, i en funció 

dels motius al·legats, l'òrgan atorgant pot concedir l'ampliació sol·licitada. 
La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar 

l’anul·lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament en les condicions 

previstes. 
 
13. Anul·lació i reintegrament 
 
Sens perjudici de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin, l’Ajuntament 
procedirà a l’anul·lació total o parcial de la subvenció proposada o concedida en els 
casos d’incompliment següents:  
 

x De l’obligació de justificació. 
x De la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida. 
x De les condicions especials imposades a la corresponent modalitat. 
x De les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la 

subvenció. 
x De les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents. 

 

Però també constituirà motiu d’anul·lació: 
 

x La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i 

control per part de l’òrgan municipal tutor de la subvenció. 
x La superació del percentatge fixat en aquestes bases en relació amb el cost 

efectiu. 
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Per fer efectiu l’import total o parcial de la subvenció a retornar, a la qual s’afegiran 
els interessos de demora corresponents, podrà procedir-se per la via de 

constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària. 
Als imports a reintegrar s’afegiran els interessos de demora corresponents, i es 
podrà procedir per la via de constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de 

manera voluntària. 
 
 14. Terminis i forma 
 

x Termini de presentació de les sol·licituds: un mes a partir de la publicació de 

l’extracte de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado (BOE). Si en el 
moment de la presentació de la sol·licitud s’aprecia algun defecte en la 
mateixa es requerirà al sol·licitant per tal que l’esmeni en un termini de 10 
dies. 

 

 Forma: la sol·licitud es presentarà al Registre General de l’Ajuntament de 
Moià. 

 

x Termini d’atorgament: la resolució es dictarà i notificarà en el termini màxim 
de 3 mesos a partir de la finalització del termini per a la presentació de les 

sol·licituds. 
 

Forma: una notificació expressa als interessats en el termini de 6 mesos des 

de la publicació de la convocatòria. El venciment del termini sense haver-se 

notificat la resolució legitima els interessats per entendre desestimades per 

silenci administratiu, les seves sol·licituds de concessió de les subvencions. 
 

x Termini de pagament:   

Segons les condicions previstes en la convocatòria, el pagament anticipat o 

bestreta de la subvenció abans de la justificació no podrà ultrapassar el 50% 

del total concedit. En aquest cas el termini per presentar les justificacions serà 

el que s’hagi establert en el mateix acte de concessió. 
 

Quan així ho justifiqui l’import atorgat, en els casos de pagament a compte o 

de pagaments anticipats, es podran exigir garanties als perceptors per 

assegurar que s’efectua la totalitat de l’activitat subvencionada i que es 
compleixen els objectius de la subvenció. 
 

En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà 
efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del 

beneficiari. 
  
Forma: mitjançant transferència al compte bancari de l’entitat que s’indiqui a 
l’expedient. 

 

x Termini de justificació: en un termini no superior a  tres mesos a comptar des 

de la data d’execució del projecte i en tot cas sempre abans del 15 de gener 
de l’any següent a la convocatòria anual corresponent. 
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Forma: El beneficiari d’una subvenció haurà d’aportar el compte justificatiu 
simplificat, que contindrà: 

 

o Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els 

instruments reguladors de la seva concessió, així com de les activitats 

realitzades, els participants i els resultats obtinguts. 
 

o Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut 
establert a l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de 
subvencions 

 

15. Proposta de concessió de la subvenció i resolució 
 
La proposta de concessió de les subvencions, d’acord amb els criteris d’atorgament 
generals i els requeriments i criteris específics recollits en aquestes Bases, 

l’elaborarà la Comissió Qualificadora, òrgan col·legiat constituït amb el previst a 
l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que estarà 
format per: 

- L’Alcalde 
- El Regidor/a de  l’Àrea que atorga la subvenció 
- Personal responsable de l’àrea que atorga la subvenció. 
- El/La tècnic/a d’administració general, que actuarà com a secretari/a 

de la Comissió amb veu i vot. 
- Un/Una representant de l’oposició. 

 

En cas que algun dels/de les integrants de la comissió no pugui assistir a les 

sessions, podrà delegar en un altre membre del seu grup o àrea per a substituir-

lo/la. 
 

L’òrgan competent per resoldre el procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost vigent 
en el moment d’aprovació de les convocatòria. 
 

L’Ajuntament de Moià es reserva el dret, en cas de concurrència de diverses entitats 
o federacions, d’optar per qualsevol dels sol·licitants, d’acord amb l’interès dels 
projectes presentats. 
 

La resolució posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran 

interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o 
recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient 

per a la defensa dels seus interessos.  
 

La reformulació de les sol·licituds: Quan l’import de la subvenció proposada sigui 
inferior al sol·licitat, es podrà instar el beneficiari a la reformulació de la seva 

sol·licitud. Aquesta reformulació haurà de respectar, en tot cas, els motius de la seva 

concessió. 
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En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions, i en el transcurs de 

l’exercici, quedés crèdit sense aplicació a la partida o l’estat de previsió de despeses 

corresponents, es podrà incrementar l’import concedit a alguna de les sol·licituds i 
atendre’n d’altres que a causa de les disponibilitats pressupostàries haguessin 
quedat sense subvenció, sempre que aquestes sol·licituds s’hagin presentat en el seu 

moment a la convocatòria i a partir dels criteris, requisits, procediments i altres 

extrems d’aquestes bases.  
  
16. Mitjà de notificació i difusió 
 
L’Ajuntament de Moià publicarà les subvencions concedides mitjançant la seva 
comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) d'acord amb allò 

disposat als articles 17.3.b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 

de Subvencions. 
 

Addicionalment la relació de les subvencions concedides s’incorporarà a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Moià i es notificarà l’acord de concessió o denegació 
individualment als beneficiaris.   
 

Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no es 
manifesta el contrari, s’entén acceptada, així com les condicions generals i 

específiques fixades per a la seva aplicació. 
 

Igualment en farà difusió de les subvencions concedides pels mitjans físics i 

electrònics locals.  
 
17. Crèdit pressupostari 
 

La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases serà 

l’establerta pel pressupost de la Corporació per a l’exercici corresponent. 
 

18. Aplicació d’aquestes bases 
 

Aquesta normativa serà d’aplicació, a partir de la data de la seva publicació, per a les 
convocatòries de sol·licituds de subvencions de les activitats a les quals fan 

referència aquestes bases.  
 
19. Ponderació del projecte 
 
El projecte que acompanya la sol·licitud serà revisat tècnicament per tal d’avaluar el 
grau d’acompliment tant dels criteris de valoració generals com específics de la 
modalitat a la qual s’hagi presentat, i s’elaborarà el corresponent informe de 
valoració.  
 

Aquest informe consta d’una part de valoració quantitativa, a través d’una 
ponderació que es descriu a continuació, així com d’una part de valoració qualitativa 
complementària.  
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Pel que fa a la valoració quantitativa, el projecte pot obtenir una puntuació màxima 

de 10 punts (de 0 a 10), repartida en dues parts:  
 

x Puntuació per adequació del projecte als criteris generals de valoració: fins a 5 

punts. Es tracta de criteris que avaluen les característiques i l’adequació 
tècnica del projecte (fonaments, qualitat, impacte, solidesa i finançament), 

així com de l’entitat, la persona o el grup de persones sol·licitants.  
 

x Puntuació per adequació del projecte als criteris específics de valoració de 

cada àmbit temàtic: fins a 5 punts. Per a cada àmbit es detallen els 

requeriments i els criteris que ha de complir el projecte presentat, atenent a 

les especificitats de cada temàtica, els quals es prendran com a base per a la 

valoració del projecte. 
 

La valoració final del projecte resultarà del sumatori de la puntuació obtinguda en 

ambdós grups de criteris i vindrà acompanyada o explicitada amb elements 

qualitatius o comentaris tècnics que quedaran reflectits a l’informe tècnic de 
valoració. 
 

20. Criteris generals de valoració (fins a 5 punts) 
 
Fonaments (fins 1 punt):  
 

1. Col·laboració i/o complementarietat  amb l’acció de l’Administració local. (0,25) 
2. Ajustament a la realitat social i cultural i a les necessitats del col·lectiu al qual 

s’adreça. (0,25) 
3. Integració i/o complementarietat amb altres experiències (0,25) 
4. Valors (que conté, que projecta, que promociona) el projecte (0,25) 
 

Qualitat (fins 1 punt): 
 

1. Concreció, qualitat i claredat del projecte (0,25) 
2. Projecte contrastat per l’experiència pròpia i/o d’altres entitats (0,25) 
3. Viabilitat, factibilitat i/o grau d’aplicabilitat del projecte (0,25) 
4. Participació del col·lectiu beneficiari en el disseny del projecte (0,25) 
 

Impacte (fins 1 punt): 
 

1. Rellevància del projecte (impacte esperat) (0,25) 
2. Territorialitat en la implantació del projecte (0,25) 
3. Augment de la capacitació de les persones i/o els col·lectius implicats (0,25) 
4. Sensibilització de la població i accés a la informació (0,25) 
 

Solidesa i finançament (fins 1 punt): 
 

1. Valoració d’edicions anteriors (0,25) 
2. Disponibilitat de sistemes per al control, el seguiment  i l’avaluació final del 

projecte (0,25) 
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3. Capacitat i recursos propis per gestionar i executar el projecte  (0,25) 
4. Previsió i capacitat per aconseguir altres fons de finançament i recursos (0,25) 
 

Entitat (fins 1 punt): 
 

1. Experiència, trajectòria, base social i participació a l’entramat territorial (0,25) 
2. Capacitat de convocatòria i mobilització de l’entitat (0,25) 
3. Col·laboració amb d’altres entitats en l’elaboració del projecte (0,25) 
4. Foment de l’associacionisme, el voluntariat i la participació ciutadana (0,25) 
 
21. Criteris específics de valoració (fins a 5 punts per categoria) 
 
Categoria A. Cultura 
 

- Creació, producció i difusió d’iniciatives artístiques (1 punt) 
 

x Iniciatives per a l’enfortiment de Moià com a centre de producció de 
continguts culturals. Es valorarà l’accessibilitat del públic en general a les 
activitats, la coherència, el risc i la singularitat de la proposta, l’estabilitat de 
la programació i el valor experimental i de recerca. 

 

- Foment de la cohesió social mitjançant iniciatives culturals (1 punt) 
 

x Iniciatives amb incidència en el territori, amb estímul de la participació, amb 

protagonisme del sector associatiu o amb cooperació entre entitats amb 

l’objectiu d’optimitzar recursos. 
 

- Propostes singulars de caràcter extraordinari d’interès per a la vila (1 punt) 
 

x Projecció de Moià com a plataforma cultural supramunicipal. 
 

- Foment de la cultura popular i tradicional (1 punt) 
 

x Foment de les relacions entre les persones residents a Moià, a través de la 

difusió i del coneixement de la cultura popular i les tradicions, tant de les 

autòctones de Catalunya com de les originàries d’altres comunitats o pobles; 
consolidació d’espais de difusió i de promoció del coneixement de la cultura 
popular i les tradicions; enfortiment de les activitats destinades a promoure la 

innovació en el camp de la difusió de la cultura popular; afavoriment dels 

aspectes formatius i educatius que comportin una millora de les capacitats i 

dels coneixements dels participants, i el foment del respecte per la diversitat. 
 

- Propostes en l’àmbit de la conservació i difusió patrimonial (1 punt) 
 

Categoria B. Educació 
 

a) Activitats en matèria de  formació i assessorament dirigides a les famílies. (1 

punt) 
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b) Intervencions relacionades amb el medi ambient i projectes de sostenibilitat. 

(1 punt) 
c) Projectes innovadors o puntuals que introdueixin elements de qualitat i/o 

identificació singular del centre. (1 punt) 
d) Fomentin la comunicació interna i el debat participatiu. (1 punt) 
e) Treball dels valors. (1 punt) 

 

C. Esports  
 

a) Activitats dirigides per monitors amb titulació esportiva reconeguda. (1 punt) 
b) Projectes que tenen com a destinataris persones o col·lectius amb necessitats 

específiques. (2 punts) 
c) Organització d’activitats d’impacte general a la vila. (2 punts)  

 

D. Benestar social 
 

a) Projectes que tenen com a destinataris persones o col·lectius en situació de 

desigualtat, discriminació o exclusió. (1 punt) 
b) Iniciatives que promoguin la no-discriminació i la igualtat d’oportunitats, que 

incideixin en el foment de la interculturalitat, que promoguin i potenciïn l’ús 
adequat de les noves tecnologies o que desenvolupin programes i activitats de 

millora o conservació del medi ambient i la sostenibilitat. (2 punts) 
c) Iniciatives que promoguin actuacions en xarxa amb altres entitats i amb 

l’Administració municipal. (1 punt) 
d) Iniciatives que fomentin el coneixement i la promoció d’elements d’identitat 

com a mecanisme de reconeixement i d’expressió cultural dels grups i 
comunitats, amb vista a la integració en un marc de cohesió social i en un 

context de pluralitat cultural. (1 punt) 
 

E. Joventut 
 

a) Treball en xarxa amb altres entitats juvenils i/o les plataformes territorials de 

joventut de la vila. (1 punt) 
b) Consolidació del funcionament ordinari de les entitats per tal de millorar el 

desenvolupament de les activitats previstes a mitjà i llarg termini. (1 punt) 
c) Iniciatives que fomentin la incorporació de la gent jove a la vida associativa en 

les seves múltiples formes: associacionisme educatiu, estudiantil, sindical, 

polític, social, cultural, mediambiental. (1 punt) 
d) Iniciatives que es desenvolupin en el camp de la participació i la formació dels 

infants, adolescents i/o joves. (1 punt) 
e) Projectes d’emancipació juvenil. (1 punt) 

 
F. Participació ciutadana  
 

a) Projectes que promoguin la xarxa associativa amb l'objectiu de fomentar la 

cooperació entre les entitats i l'enfortiment del teixit associatiu. (2 punts) 
b) Projectes que impulsin l'associacionisme, en especial els vinculats a processos 

i metodologies que promoguin la participació associativa. (3 punts) 
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G. Promoció econòmica 
 

a) Projectes per a promocionar la imatge de Moià. (3 punts) 
b) Projectes de promoció i dinamització de l’activitat econòmica i del comerç 

tradicional. (2 punts) 
 

H. Civisme i convivència 
 

a) Projectes que fomentin la convivència en l’espai públic i comptin amb la 
participació dels veïns i usuaris d’aquests espais. (1 punt) 

b) Projectes que apostin pel canvi d’actituds de la ciutadania envers l’entorn. (1 
punt) 

c) Projectes educatius i de lleure que, en base al servei a la comunitat, fomentin 

el compromís social en infants, adolescents i joves. (2 punts) 
d) Projectes que incorporin l’eix del civisme en les accions comunitàries i 

d’acollida adreçades a persones nouvingudes. (1 punt) 
 

I. Medi ambient  
 

a) Projectes que promoguin la informació i la formació ambiental a la vila. (5 

punts) 
 

J. Prevenció i promoció de la salut  
 

a) Treball comunitari en matèria d’eines de promoció i de prevenció de la salut. 

(5 punts) 
 

22. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el títol IV de la LGS 
en el títol IV del RLGS i al títol IV de l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament. 
 

23. Vigència 

La vigència d’aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. 
 
Sra. Montse Ferrer.- És un pas més per poder adjudicar les subvencions a les 

entitats. Vam començar amb l’aprovació d’una ordenança general de subvencions a 
primers d’any. En els últims plens vam aprovar el Registre Municipal d’Entitats . Ara 

fem l’últim i definitiu pas de la convocatòria, que és l’aprovació del Pla estratègic i les 
bases reguladores corresponents, que regulen i expliquen com serà tot el procés 

d’adjudicació de les subvencions: L’objecte, la finalitat, quin tipus de despeses són 
subvencionables. L’equip de govern ha fet una proposta, s’ha passat al grup 
municipal del PDeCAT, que han fet unes aportacions. Les més rellevants en aquest 

sentit són: concretar el tipus de despeses subvencionables, i algun altre tema més 

tècnic. Algunes d’elles, les principals,  s’han acceptat. Ara s’ha de tirar endavant 
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aquesta convocatòria. L’objectiu de tot el consistori seria que després del termini 

d’exposició pública de trenta dies, que finalitzarà el mes d’agost, i a partir de  

setembre, es pogués fer la convocatòria de subvencions, que seria el pas definitiu, 

treure la convocatòria i que les entitats puguin fer les corresponents sol·licituds, en 

base als projectes que presentin.  

 

Sra. Montse Girbau.- Per part del grup del PDeCAT dir que estem contents 

d’aprovar les bases de les subvencions. És un document important pel nostre 

municipi. Les entitats han estat els darrers anys sense rebre, o rebent petites 

quantitats per les tasques que feien. Avui posem fil a l’agulla perquè l’any 2017 
puguin començar a rebre subvencions. Donar les gràcies a l’equip de govern per 

incorporar propostes que s’han fet des del nostre grup. Han sigut treballades per tots 
els membres que formem el PDeCAT de Molià i  que eren necessàries poder-les 

incorporar. Agrair que bona part de les propostes les heu incorporat. 

Esmentar que al punt 11, d’obligacions del beneficiari, al primer punt, que les 
entitats havien d’acceptar, el PDeCAT proposava que la subvenció fos directa, si les 

entitats no deien el contrari. Creiem que s’hauria de treure d’aquí, perquè ja queda 
regulat en el punt 16. 

Proposem, un cop estiguin aprovades les bases, fer una sessió amb les entitats de 

Moià, per explicar-les, ja que són complexes. I demanar, aquest primer any, el 

suport tècnic a les entitats per resoldre dubtes, i poder tenir una persona de 

referència per resoldre dubtes. El vot del nostre grup serà favorable. 

 

Sr. Alcalde.- Tinc l’obligació d’explicar com equip de govern: Primer, agrair l’entesa 
amb el vostre grup, per arribar a un acord que tots volíem des del 2011, quan vam 

entrar com equip de govern, en què vam entendre la difícil situació, quan les entitats 

no cobraven ajuts. Ajuts que estaven compromesos, amb acords de què es pagarien, 

i no es van pagar. Va ser al cap d’un temps que vam trobar cert recurs econòmic per 

pactar amb les entitats de renunciar al 50% del deute. No és una quita, podíem 

pagar allò. Segons recordo, els tres grups que érem en aquell moment vam estar 

d’acord. Tu Maria dius que vosaltres no hi estàveu d’acord. Teníem l’import que 
teníem i no podíem continuar amb la situació de deure diners compromesos amb les 

entitats, i als quals no es podien fer front. Vam rebre bona predisposició de les 

entitats, unes de grat i altres a la força. Vam ajudar a les entitats, amb l’àrea 
econòmica a justificar els imports que podien ser liquidats. Només paraules 

d’agraïment per les entitats, que durant tots  aquests anys, i des de molt abans del 

2011,  que són el motor dinamitzador del poble. Entitats de tota mena, fent diferents 

tasques, culturals, esportives, de serveis socials, de medi ambient. Totes elles han 

fet un esforç i una contribució al municipi, que ho han fet per Moià. Només paraules 

d’agraïment a les entitats de Moià per haver fet i haver aguantat la vida social 

d’aquest municipi durant tants i tants anys. 
Ara el que fem és: El 2016 vam intentar fer el que estem fent ara. No vam arribar a 

temps. El que vam fer, no recuperar tots aquells diners que hi havia previstos el 

2016 per una qüestió d’incapacitat, però per aquest 2017 posem 40.000 € a 
disposició de les entitats. Segurament hi haurà entitats que no els satisfarà del tot, 

però és el que podem posar. Deu ni do 40.000€ d’un pressupost de 6.000.000€, del 

qual està hipotecat la grandíssima part del pressupost. Ara ho podem fer. Tindran tot 

el suport de l’Ajuntament per aclarir dubtes. És una ordenança que, tot el que sigui 

regular, pot voler dir encotillar, per tant les entitats estan per altres coses, no per 
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passar comptes amb l’Ajuntament, és una tasca complicada. Els donem la màxima 
facilitat. I així com es va fer una reunió amb les entitats per dir-los-hi que la situació 

econòmica era dolenta i proposàvem uns imports per cobrar, farem una presentació 

d’aquestes bases reguladores, on convidem a tot el consistori i les entitats perquè 

puguin conèixer de primera mà l’ordenança, la seva complexitat, i posar-nos a 

disposició de les entitats per poder encabir el màxim possible d’entitats. Amb això 
intentem fer un repartiment de recursos públics, que són dels ciutadans de Moià, 

d’una manera equitativa, no subjectiva. No aquell que plora més té, que aquell que 
és més pesat- amb perdó-  més obté. Demanem a les entitats projectes, compromís. 

Amb el que nosaltres puguem, poder repartir aquests recursos de la ciutadania i de 

la gent de Moià.  

Mil gràcies a l’equip del PDeCAT, als regidors de Moià que han participat en 
l’elaboració d’aquesta ordenança i sobretot milions de gràcies a les entitats de Moià.  
 
Sra. Maria Tarter.- Els regidors que som aquí mai tindrem suficients agraïments pel 

que fan les entitats pel municipi. De la situació que ens vam trobar tots. Agrair-ho 

també a l’interventor, sense la seva bona predisposició, molts d’aquests diners no 
s’hagués pogut pagar ni el 50 %, si s’hagués posat a l’extrem de la normativa. Agrair 
que es van posar  totes les eines de l’Ajuntament a treballar perquè les entitats 
poguessin cobrar. En aquell moment estàvem amb Entesa amb vosaltres. Vam fer 

una reunió per pagar el 50 %; Nosaltres no hi vam estar d’acord, perquè cap 
proveïdor hagués fet una quitança del 50 %. I no era just que fossin les entitats qui 

ho haguessin d’assumir. Es va entendre que estàvem en consens, per això ho vam 
acceptar la majoria dels dos grups, éreu dotze regidors. Segur que vosaltres tampoc 

ho vàreu assumir de gust. Però ho vam entendre, ja que l’Àrea Econòmica 
considerava que es podia assumir.  

 

Sr. Alcalde.- Són dues opinions. No cal entrar en el debat. 

 

Sra. Maria Tarter.- Veiem interessant una sessió informativa amb les entitats. La 

normativa de les subvencions és del 2003. No ens hauria d’agafar de nou tenir unes 
bases reguladores, no s’havia fet mai al municipi, les bases són de concurrència 
competitiva, el que vol dir que s’ha de fer un projecte bo, si vols tenir més diners 

que un altre t’ho has de treballar. Hi ha d’haver aquesta fase d’ensenyar a les 

entitats com s’ha de tramitar al ser el primer any. I l’Ajuntament hi haurà de ser a 
sobre.  

 

Sr. Alcalde.- Tots hi estem d’acord en poder posar a disposició a les entitats i de la 

gent de Moià uns recursos que són seus.  

 

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels onze regidors assistents 

del total de tretze que integren el consistori, amb nou vots a favor del grup 

municipal Ara Moià i dos vots a favor del grup municipal PDeCAT, aprova el present 

dictamen. 

 

4. APROVACIÓ DE LES FESTES DE CARÀCTER LOCAL 2018 

DICTAMEN 
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Vista l'Ordre TSF/101/2017 de 25 de maig, publicada al DOGC 7381 de 31 de maig 

de 2017, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per 

a l'any 2018. 
 

Vist que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local i es fixaran per 

Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies a proposta dels municipis 

respectius, i per acord adoptat pel Ple municipal. 
 

Vist que tal i com estableix l'article 46 del Reial decret 2001/1983 de 28 de juliol, és 

competència del Ple Municipal fixar les dues festes de caràcter local retribuïdes i no 

recuperables. 
 

Vist que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge.  
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 

dotze de juliol de dos mil disset, amb 9 vots a favor del Grup Municipal Ara Moià, i 2 

vots a favor del Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT),  es proposa al Ple de 

la Corporació l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- ESTABLIR com a festes de caràcter local retribuïdes i no recuperables per 

a l'any 2018 els següents dies: 
 

 - 20 de gener de 2018 
 - 17 d’agost de 2018 
 

SEGON.- COMUNICAR-HO als Serveis Territorials de la Catalunya Central, al 

Departament d’Empresa i Coneixement per tal d'incloure la relació a l'Ordre de 
Calendari de Festes Locals a Catalunya per a l'any 2018. 
 

TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’alcalde-president 

per a la formalització dels presents acords. 
 

Sr. Alcalde.- Es proposen els dies vint de gener i disset d’agost són els dies 
tradicionals de Moià, la festa  Major d’hivern i la Festa Major d’estiu. 
 

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels onze regidors assistents 

del total de tretze que integren el consistori, amb nou vots a favor del grup 

municipal Ara Moià i dos vots a favor del grup municipal PDeCAT, aprova el present 

dictamen. 

 

5. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS AL CARRER 
TERRISSER 

DICTAMEN  
 
Antecedents 
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Amb data 29 de març de 2.017, es va acordar provisionalment per part del Ple de la 

Corporació la imposició i ordenació de contribucions especials per finançar les obres 

del Carrer Terrisser. 

 

Amb data 11 d’abril de 2.017, es va exposar i publicar l’acord provisional al tauler 
d’anuncis de l’Entitat i al Butlletí Oficial de la Província, durant trenta dies. 

 

Amb data 26 d’abril de 2.017, número de registre d’entrada 1.160, es van presentar 
reclamacions per part dels interessats a l’expedient en relació a la no aplicació 
correcta del mòdul de metres lineals de façana de les fiques del C/Terrisser números 

1, 3, 5, 7 i 9.   

 

Amb data 5 de juliol de 2.017 es va emetre informe elaborat per l’arquitecte 
municipal estimant les al·legacions presentades.  

 

Fonaments de dret 
 
D’acord amb allò disposat als articles 28 i 58 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament pot 
establir i exigir contribucions especials per a realitzar obres municipals, sempre que 

es produeixi un benefici o un augment de valor en els béns particulars i sempre que 

les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir les 
finalitats que li són atribuïdes. L’obra de millora la carrer Terrisser, té aquesta 
consideració per restar inclosa en un dels supòsits enumerats a l’article 29 del RDL 
mencionat més amunt. 

 

D’acord amb l’article 34 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’exacció de les contribucions 
especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en cada cas 
concret. L’acord d’ordenació s’ha d’adoptar inexcusablement i ha de contenir la 

determinació del cost previst de les obres i els serveis, de la quantitat que s’ha de 
repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. 

 

D’acord amb l’article 31 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la base imposable està 

constituïda, com a màxim, pel 90 per cent del cost que l’entitat local suporti per la 
realització de les obres o per l’establiment o l’ampliació dels serveis. El cost 
esmentat està integrat pels conceptes següents: 

a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, 
plans i programes  tècnics. 

b) L’import de les obres per dur a terme o dels treballs  d’establiment o ampliació 
dels serveis. 

c) El valor dels terrenys que hagin d’ocupar permanentment les obres o els serveis, 
llevat que es tracti de béns d’ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i 
obligatòriament a l’entitat local, o el d’immobles cedits en els termes que estableix 
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l’article 145 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 

administracions públiques. 

d) Les indemnitzacions escaients per l’enderroc de  construccions, la destrucció de 
plantacions, obres o instal·lacions, així com les que siguin procedents per als 

arrendataris dels béns que s’hagin d’enderrocar o ocupar. 

e) L’interès del capital invertit en les obres o els serveis quan les entitats locals hagin 
d’apel·lar al crèdit per finançar la porció no coberta per contribucions especials, o la 
coberta per aquestes en cas de fraccionament general d’aquelles. 

El cost total pressupostat de les obres o els serveis té caràcter de mera previsió. Si 

el cost real és més gran o més petit que el previst, s’ha de prendre aquell a l’efecte 
de calcular les quotes corresponents. 

 

El tècnic municipal, en el seu informe de data 27 de febrer de 2017 estableix que les 

obres de millora que s’executin al carrer Terrisser, i que afectin als  propietaris dels 
immobles de la zona delimitada suposaran un considerable benefici. 

 

Articles 22.2.e) i 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 

Articles 2.2, 28, 35.4 i 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 

tributària. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de data 

dotze de juliol de dos mil disset, amb nou vots a favor del grup Municipal Ara Moià i 

dos vots en contra del Grup Municipal del partit Demòcrata (PDeCAT) es proposa al 

Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- ESTIMAR les al·legacions presentades i que consten a l’expedient d’acord 
amb l’informe favorable de l’arquitecte municipal i que suposa un repartiment 
diferent entre els propietaris però no suposa modificació del preu del mòdul de 

repartiment de la base imposable dels metres lineals de façana. 

 
SEGON.- APROVAR definitivament la imposició de les contribucions especials com a 

conseqüència de l’execució de les obres de millora al carrer Terrisser, l’establiment 
de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici i per l’augment de valor dels 
immobles de l’àrea beneficiada.  
 
TERCER.- ORDENAR simultàniament el tribut concret d’acord amb les 
determinacions següents: 

 

El cost previst de l’obra es fixa en 44.082,22 euros, dels quals 3.498,88 euros 
corresponen al cost previst de redacció del projecte i direcció d’obra, i 40.583,34 
euros corresponen a les obres a realitzar; el cost suportat per l’Ajuntament és de 
7.557,21 euros. 
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Sr. Albert Clusella.- Fem la resolució d’al·legacions i l’aprovació definitiva de 

contribucions especials. Havíem fet una aprovació provisional al març del 2017. Hi va 

haver una al·legació per un ajust que s’havia de fer amb el repartiment d’aquests 
costos. No varia el total. És un repartiment entre diferents propietaris. L’al·legació 
era justa i aprovem definitivament, després de l’informe favorable. 
Com que el projecte d’obra està aprovat definitivament, les obres podran començar 

properament. S’havia plantejat fer les obres abans d’estiu perquè a l’estiu hi ha força 
trànsit, hi ha pols i és molest pels veïns. Els tràmits administratius no ens ho han 

permès.  

Iniciarem obres el quatre de setembre de dos mil disset. I esperem que es puguin 

acabar el més aviat possible.  

 

Sra. Maria Tarter.- A l’aprovació inicial ja vam votar en contra. Crèiem més 

adequat la figura de les quotes urbanístiques. Per coherència votarem en contra. Un 

cop acabat el carrer s’haurà de veure com afecta la mobilitat. Si ara hi ha molt 

trànsit, un cop arreglat es pot accentuar, haurem de tenir aquesta atenció especial.  

 

Sr. Albert Clusella.- Pel tema de mobilitat és un carrer que pot tenir força 

incidència. S’està fent el Pla de Mobilitat urbana, instrument que ha d’ajudar a 
planificar i gestionar aquestes circumstàncies. 

 

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels onze regidors 

assistents del total de  tretze que integren el consistori, amb nou vots a favor del 

grup Municipal Ara Moià, i dos vots en contra, del grup municipal PDeCAT, aprova el 

present dictamen. 

 

6. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE 
L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2017  

DICTAMEN 
 

Vist l’acord de ple de data 17 de maig de 2017 pel qual s’aprovà inicialment 
l’expedient de modificació de crèdits núm. 06/2017 del pressupost en vigor, en la 
modalitat de suplements de crèdit finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres 
aplicacions del Pressupost vigent per un import de d’acord amb el següent detall: 
 

DESPESES 

TIPUS ORG PRO ECO Import Text Explicatiu 

BAIXA 09 2311 13000 

-
3.376,97 

€  
BAIXA SOBRANTS DE GENERA A 
ABRIL TF 

BAIXA 09 2311 16000 

-
1.126,04 

€  
BAIXA SOBRANTS DE GENER A 
ABRIL TF 

BAIXA 01 9200 16000 

-
1.000,64 

€  
BAIXA SOBRANTS DE GENERA A 
ABRIL CAP I 

BAIXA 01 9200 13000 

-
1.213,59 

€  
BAIXA SOBRANTS DE GENER A 
ABRIL CAP I 

SUPLEMENT 09 2311 22706 
 

6.717,24 
SUPLEMENT PER CONTRACTACIÓ 
EXTERNA SAD 
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€  

    
 -   €  

  

Vist que en data set de juny de 2017 es publicà al BOP l’anunci d’exposició pública 
de l’aprovació inicial de la modificació de crèdit esmentada. 
 

Vist que en data vint-i-vuit de juny de 2017 Maria Tarter Armadans, portaveu del 

Grup Municipal de PDeCAT, presenta una al·legació a la modificació pressupostària 

06/2017 del pressupost de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Moià (registre 
d’entrada 2017-R-RE-237), en relació a un crèdit que no es va pressupostar 

inicialment al pressupost del 2017 al capítol II, tot i tenir adjudicat un contracte amb 

data 2 de gener de 2017 (Decret 1/2017 del Servei d’Atenció Domiciliària). 
 

Vist el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals. Article 170. Reclamació administrativa: 

legitimació activa i causes. 

 

2. Únicament es poden fer reclamacions contra el pressupost: 

a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que estableix 
aquesta Llei. 

b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat local, 
en virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. 
c) Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són 

manifestament insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les quals 
estigui previst. 

 

Vist l’informe d’intervenció de data 7 de juliol de 2017. 
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 

dotze de juliol de dos mil disset, amb 9 vots a favor del Grup Municipal Ara Moià, i 2 

vots en contra del Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT), es proposa al Ple 

de la Corporació l'adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades per na Maria Tarter Armadans, 

portaveu del Grup Municipal de PDeCAT, en tant que l’estimació de la reclamació 
suposaria no garantir el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat 
local, en virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim (Decret 01/2017).  
 

SEGON. APROVAR definitivament l’expedient de modificació de crèdits núm. 
06/2017 del pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit finançats 

amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent d’acord amb 
el següent resum per capítols: 

 

 
DESPESES  

CAPÍTOL I Despeses de personal 2.205.107,98 € 

CAPÍTOL II Despeses en béns corrents i de serveis 2.080.653,85 € 
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CAPÍTOL III Despeses financeres 151.771,79 € 

CAPÍTOL IV Transferències corrents 259.097,85 € 

CAPÍTOL V Fons de contingència 49.439,43 € 

CAPÍTOL VI Inversions reals 1.597.038,55 € 

CAPÍTOL VII Transferències de capital 0,00 € 

CAPÍTOL VIII Actius financers 11.611,68 € 

CAPÍTOL IX Passius financers 1.401.722,37 € 

TOTAL 
 

7.756.443,50 € 

 
INGRESSOS  

CAPÍTOL I Impostos directes  3.527.500,00 €  

CAPÍTOL II Impostos indirectes  45.000,00 €  

CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos  1.507.944,17 €  

CAPÍTOL IV Transferències corrents  1.588.482,13 €  

CAPÍTOL V Ingressos patrimonials  100.800,00 €  

CAPÍTOL VI Alienació de béns reals  -   €  

CAPÍTOL VII Transferències de capital  404.608,86 €  

CAPÍTOL VIII Actius financers  582.108,34 €  

CAPÍTOL IX Passius financers  -   €  

TOTAL 
 

7.756.443,50 € 
 
TERCER. PUBLICAR l’anunci definitiu en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

 

QUART. FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President 

per a la formalització dels presents acords. 

 

Sra. Núria Reynés.- Aquest punt és en resposta a unes al·legacions que es van fer 

a l’anterior Ple, sobre la modificació de crèdits del sistema de contractació externa 

del SAD. Aquí les respostes són més tècniques. Si hi ha cap dubte teniu l’interventor 
per resoldre-ho, o bé nosaltres si ho sabem.  

 

Sra. Maria Tarter.-  A l’informe de l’interventor ha quedat clar que  es reconeix un 

error a la generació del pressupost. Hem parlat amb l’interventor, ens ha donat les 

explicacions; Entenem que ha reconegut que hi havia un error en el pressupost quan 

es va aprovar ja s’havia d’haver dotat la partida fins al 31 de desembre. Estàvem en 

l’obligació de fer les al·legacions. A l’informe es reconeix l’error, res a dir. Crèiem 

necessàries les al·legacions. Esperem que el 2018 no hi tornem.  

 

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels onze regidors 

assistentes del total de  tretze que integren el consistori, amb nou vots a favor del 

grup Municipal Ara Moià, i dos vots en contra, del grup municipal PDeCAT, aprova el 

present dictamen. 

 

7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 13/2017 DE 
L’AJUNTAMENT DE MOIÀ 

DICTAMEN 
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Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici 
següent i  per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per 

suplements de crèdit i la concessió de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a 

baixes de crèdits d’altres aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles 
sense pertorbar el respectiu servei. 

  

Considerant que amb data sis de juliol de 2017 es va emetre informe de Secretaria 

sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 

Considerant que amb data sis de juliol de 2017 es va emetre Informe d’avaluació del 

compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data sis de juliol de 2017 
per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia. 
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 

dotze de juliol de dos mil disset, amb 9 vots a favor del Grup Municipal Ara Moià, i 

amb 2 vots en contra del Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT),  es proposa 

al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2017 

del pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits 

extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del 
Pressupost vigent amb el següent resum: 

 

DESPESES 

TIPUS ORG 
PR
O ECO Import Text Explicatiu 

BAIXA 08 
132

0 
1200

3 
-2.628,44 

€  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 08 
132

0 
1200

4 
-2.920,78 

€  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 08 
132

0 
1200

6 -467,80 €  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 08 
132

0 
1210

0 
-2.823,98 

€  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 03 
151

0 
1200

1 -714,06 €  BAIXES CAPITOL I 

BAIXA 03 
151

0 
1210

0 -398,22 €  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 03 
151

0 
1210

1 -964,93 €  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 03 
151

0 
1600

0 -630,56 €  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 01 
920

0 
1210

3 -145,58 €  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 
05M

E 
332

1 
1300

0 
-2.196,08 

€  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 
05M

E 
332

1 
1600

0 -677,16 €  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 03 
151

0 
1300

0 
-3.696,78 

€  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 03 
151

0 
1600

0 
-1.001,16 

€  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 01 
920

0 
1300

0 
-1.618,02 

€  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 04 
320

0 
1300

0 
-1.722,28 

€  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 07 
340

0 
1300

0 -861,14 €  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 05 
330

0 
1300

0 
-1.722,28 

€  BAIXES CAPÍTOL I 
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BAIXA 04 
320

0 
1600

0 -562,43 €  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 05 
330

0 
1600

0 -562,43 €  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 07 
340

0 
1600

0 -281,22 €  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 08 
132

0 
1210

3 
-3.990,79 

€  BAIXES CAPÍTOL I 

BAIXA 12 
153

2 
1300

0 
-8.551,59 

€  BAIXES CAPÍTOL I 

SUPLEMENT 10 
454

0 
4800

0 
 2.500,00 

€  AMPLIACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA FUNCIONAMENT ADF MOIÀ 

SUPLEMENT 09 
327

0 
2270

6 
 1.400,00 

€  DISSENY CAMPANYES CIVISME, ANIMALS, FESTA MAJOR,... 

SUPLEMENT 09 
327

0 
2260

2 
 1.600,00 

€  IMPRESSIONS CAMPANYES CIVISME, ANIMALS, FESTA MAJOR, RECICLATGE,... 

SUPLEMENT 07 
341

0 
2270

6 

 
18.723,1

6 €  REPOSICIÓ SALDO LICITACIÓ EXTRAESCOLARS PART 2017 

SUPLEMENT 06 
334

1 
2270

6 
 8.174,33 

€  PART PROJECTE PLA LOCAL DE JOVENTUT 

SUPLEMENT 07 
342

0 
2000

0 
 4.740,22 

€  DEVOLUCIÓ IBI EQUIPAMENT PISCINA 2016+2017 

SUPLEMENT 06 
337

0 
2130

0  500,00 €  DESPESES PER EDIFICI ATENEU 
C. 

EXTRAORDINARI 06 
334

1 
2269

9 
 1.500,00 

€  DESPESES PER ACTIVITATS A L'ATENEU 

    
 -   €  

 
I una vegada efectuada la modificació de crèdit el resum per capítols és el següent: 

 

AJUNTAMENT DE MOIÀ 

2017 DESPESES  

CAPÍTOL I Despeses de personal 
 2.165.970,27 

€  

CAPÍTOL II 
Despeses.béns corrents i 
serveis 

 2.117.291,56 
€  

CAPÍTOL III Despeses financeres  151.771,79 €  
CAPÍTOL IV Transferències corrents  261.597,85 €  
CAPÍTOL V Fons de contingència  49.439,43 €  

CAPÍTOL VI Inversions reals 
 1.597.038,55 

€  
CAPÍTOL VII Transferències de capital  -   €  

CAPÍTOL VIII Actius financers  11.611,68 €  

CAPÍTOL IX Passius financers 
 1.401.722,37 

€  
TOTAL 

 
7.756.443,50 € 

2017 INGRESSOS  

CAPÍTOL I Impostos directes 3.527.500,00 € 
CAPÍTOL II Impostos indirectes 45.000,00 € 
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 1.507.944,17 € 
CAPÍTOL IV Transferències corrents 1.588.482,13 € 

CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 100.800,00 € 

CAPÍTOL VI Alienació de béns reals 0,00 € 

CAPÍTOL VII Transferències de capital 404.608,86 € 

CAPÍTOL VIII Actius financers 582.108,34 € 

CAPÍTOL IX Passius financers 0,00 € 

TOTAL 
 

7.756.443,50 € 
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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. 

 
Sra. Núria Reynés.- La modificació de crèdit 13/2017 consta d’unes baixes de 

capítol I, de despeses de personal.  

2.500 € Són per dotar una ampliació de subvenció nominativa del funcionament dels 

ADF, gràcies a l’ADF es fa una feina als boscos de Moià, i se’ls dona aquesta 
subvenció.  

1.400 € al disseny de la campanya de civisme.  
1.600 € d’impressions d’aquesta campanya de civisme.  

18.723 € reposició de licitació d’extraescolars de part del 2017. 

8.174 € a la part del projecte del Pla local de Joventut. 
4.740 d ela devolució d’IBI de l’equipament de la piscina dels anys 2016 i 2017. 

500 € Per millora i manteniment de l’edifici de l’Ateneu. 
1.500€ per dotar recursos per activitats a l’Ateneu. 
Si teniu cap dubte de com es treballaran i destinaran aquets diners, ens ho dieu, us 

contestem si ho sabem o en un futur. 

 

Sra. Maria Tarter.-  Amb les modificacions que es proposen hi estem d’acord. 
Únicament la reposició de 18.000 € dels extraescolars, perquè l’oferiment que fas de 
qualsevol tema, pensem que s’havia d’haver fet abans. Els extraescolars els fem 

amb personal propi, amb monitors contractats directament per l’Ajuntament, i de 

cop i volta, un dia veiem un anunci al BOP. Ens assabentem de més coses pel Butlletí 

que per vosaltres. Ens va sobtar molt que proposàveu el canvi de model de gestió 

del servei, a través d’una empresa per aquests dos anys, i prorrogar-ho un any més.  

Hagués estat bé que hi hagués hagut una reunió prèvia o un avís de què s’ha de 
canviar el model, explicar que hi hauria unes millores, explicar una mica el consens 

previ. En el pressupost estava contemplat com a partida de personal propi. 

Acabaríem en un Ple amb una modificació i amb una possible amortització de 

plantilla. Aquesta feina no s’ha oferir en el Ple, i més quan hi ha un canvi de model 
de gestió d’un servei. Trobem a faltar aquesta explicació i de buscar un consens. 

Com a mínim  explicar-ho abans de veure l’anunci al Butlletí. I més quan és un canvi 
tan gran, de deixar de tenir gent contractada per l’Ajuntament i que els contracti una 

empresa, o no, perquè no sabem què passarà amb els monitors que teníem. Trobem 

a faltar la manca de comunicació entre els dos grups i de tenir explicacions. Al final 

hi ha hagut moltes queixes perquè tampoc heu explicat als usuaris com aniria, s’ho 
han trobat. Hi pot haver conseqüències de cara al curs vinent. 

I de la gestió pressupostària, és un altre debat. Sabeu que teniu majoria absoluta i 

l’interventor us ho deixa fer així. No acceptem la modificació de crèdits. Ens sap greu 

pel demés, perquè hi estem d’acord. Haurem de fer al·legacions perquè quedi 

constància a l’expedient de com ha anat tota aquesta gestió. Vot en contra i us 

avancem la presentació d’al·legacions. 
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Sr. Alcalde.- No entraré en el debat de si parlem molt o poc. Hem demostrat 

sobradament que, excepte alguna vegada que ens hagi passat per alt alguna cosa, 

però després, quan heu demanat explicacions sempre ens hem reunit, sempre ho 

hem parlat. 

 

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels onze regidors 

assistents del total de  tretze que integren el consistori, amb nou vots a favor del 

grup Municipal Ara Moià, i dos vots en contra, del grup municipal PDeCAT, aprova el 

present dictamen. 

 

8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2017 DEL MUSEU 
MUNICIPAL DE MOIÀ 

DICTAMEN 
 
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici 
següent i  per a les quals no existeix crèdit en el pressupost del Museu Municipal de 

Moià, es fa necessària la modificació per suplements de crèdit i la concessió de 

crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions no 
compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el respectiu servei. 

  

Considerant que amb data sis de juliol de 2017 es va emetre informe de Secretaria 

sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 

Considerant que amb data sis de juliol de 2017 es va emetre Informe d’avaluació del 

compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data sis de juliol de 2017 
per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia. 
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 

dotze de juliol de dos mil disset, amb 9 vots a favor del Grup Municipal Ara Moià, i 

amb 2 vots en contra del Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT),  es proposa 

al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2017 

del pressupost del Museu Municipal de Moià en vigor, en la modalitat de suplements 

de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres 
aplicacions del Pressupost vigent amb el següent resum: 

 

DESPESES 

TIPUS ORG PRO ECO Import Text Explicatiu 

BAIXA 
 

3360 13100 
-1.400,00 

€  BAIXA CAPÍTOL I 

BAIXA 
 

3360 16000 -448,00 €  BAIXA CAPÍTOL I 

SUPLEMENT C. 
 

3360 22100  653,49 €  SUPLEMENT CONSUM ELÈCTRIC (CANVI DE NOM PENDENT) 
C. 

EXTRAORDINARI 
 

3360 23020  212,00 €  DESPLAÇAMENTS PERSONAL NO DIRECTIU 
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C. 
EXTRAORDINARI 

 
3360 23120  636,00 €  DESPLAÇAMENTS PERSONAL DIRECTIU 

C. 
EXTRAORDINARI 

 
3360 22699  346,51 €  COMISSONS BANCÀRIES 

    
 -   €  

 
I una vegada efectuada la modificació de crèdit el resum per capítols és el següent: 

 

MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ 

2016 DESPESES  

CAPÍTOL I Despeses de personal  178.724,01 €  

CAPÍTOL II Despeses béns corrents i serveis  3.151,47 €  

CAPÍTOL III Despeses financeres  -   €  

CAPÍTOL IV Transferències corrents  -   €  

CAPÍTOL VI Inversions reals  -   €  

CAPÍTOL VII Transferències de capital  -   €  

CAPÍTOL VIII Actius financers  -   €  

CAPÍTOL IX Passius financers  -   €  

TOTAL 
 

181.875,48 € 

2016 INGRESSOS  

CAPÍTOL I Impostos directes 0,00 € 

CAPÍTOL II Impostos indirectes 0,00 € 

CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 99.000,00 € 

CAPÍTOL IV Transferències corrents 82.875,48 € 

CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 0,00 € 

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 
 

181.875,48 € 
 

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. 

 

Sra. Núria Reynés.- Aquesta modificació de crèdits del Museu Municipal de  Moià. 

Els diners surten de 1848 € de baixes de capítol I, de personal. 
Aquests 1.848 € es destinen: 
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653,49 € un suplement de consum elèctric: Canvi de nom del comptador de les 

coves del Toll, que s’havia de posar a nom de l’Ajuntament de Moià. Mà d’obra i 
canvi administratiu. 

212 € de desplaçament de personal no directiu. 
636 € de desplaçament de personal directiu.  

850€ previsió de possibles desplaçaments que pot fer el personal del Museu des de 

data d’avui a 31 de desembre. Estava dotat al pressupost de l’Ajuntament de Moià, 

pensant que en aquestes dates el Museu Municipal hauria d’estar adherit a 
l’Ajuntament de Moià. Encara no és així. Preveiem que necessitarem aquests diners. 

350 € de previsió de comissions bancàries del BBVA, abans Catalunya Caixa. Amb el 

canvi d’entitat s’han desbloquejat les condonacions de comissions bancàries que 

tenia. Es tornarà a negociar unes condonacions amb el BBVA. Preveiem que no la 

gastarem tota, o sí més no, que la gastarem i la tornaran.  

 

Sra. Maria Tarter.- Votarem a favor. Al Pla d’ajust es va contemplar i vam acordar 

la dissolució de l’Organisme Autònom del Museu. Fins la data, no tenim constància 

que s’hagi iniciat cap canvi. Aprofitant aquesta modificació, quina previsió hi ha per 
incorporar tot aquest tema a l’Ajuntament?. Podeu explicar com està aquesta 

dissolució? 

 

Sra. Montse Ferrer.- Comptablement s’estan pagant totes les factures a nom de 
l’Ajuntament de Moià i l’Àrea Econòmica ja imputa la part corresponent a Museu de 

Moià. Estàvem a l’espera d’un informe de la directora del Museu per poder iniciar els 

tràmits de dissolució. Tenim l’informe des de finals de juny. Passarem aquesta 

informació a la Diputació de Barcelona. Si hi som a temps, al setembre, o si més no 

al novembre que poguéssim anar gestant tota aquesta dissolució i l’Organisme es 

pugui incorporar definitivament a l’Ajuntament de Moià a tots els efectes.  
 
Sra. Maria Tarter.- S’ha de decidir per Ple? 

 
Sra. Montse Ferrer.- Sí, per plenari.  

   

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels onze regidors assistents 

del total de tretze que integren el consistori, amb nou vots a favor del grup 

municipal Ara Moià i dos vots a favor del grup municipal PDeCAT, aprova el present 

dictamen. 

 
9. APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DELS PUNTS DE RECÀRREGA DE 

VEHICLES ELÈCTRICS 

DICTAMEN 
 
Relació de fets 
 

En data 5 de juliol de 2017 l'Enginyer municipal ha  emès un informe sobre la 

necessitat de tramitar un expedient per a la concessió demanial per a la instal·lació, 

manteniment i explotació de com a mínim una estació de recàrrega semi ràpida AC 

de 22kW per a dos vehicles en el municipi de Moià i l’espai d’aparcament associat, 
amb la convocatòria simultània del procediment de licitació corresponent. 
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A l'expedient administratius consten els Plecs de clàusules administratives i 

tècniques. 
 

Fonaments de dret 
 
La Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
La Llei de 33/2003, de 3 de novembre de Patrimoni de les Administracions Públiques, 

en endavant LPAP.  
 
El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals, en endavant RPEL. 
 
El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic, en endavant TRLCSP, modificada per la Llei 

14/2013, de 27 de setembre. 
 
El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament que 
desenvolupa parcialment la LCSP. 
 
Els articles que segueixen vigents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre que 
aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, en endavant, RGLCAP.  
Per la resta de disposicions de Dret administratiu que resultin aplicables. 

L’Òrgan competent per atorgar aquesta concessió demanial és el Ple de la Corporació 

de conformitat amb l'article 60. 1 del RPEL. 
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 

dotze de juliol de dos mil disset, amb 9 vots a favor del Grup Municipal Ara Moià, i 2 

vots a favor del Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT),  es proposa al Ple de 

la Corporació l'adopció dels següents 

 

ACORDS 

PRIMER.- APROVAR l’expedient de concessió demanial per a la instal·lació, 

manteniment i explotació de com a mínim una estació de recàrrega semi ràpida AC 

de 22kW per a dos vehicles en el municipi de Moià i l’espai d’aparcament associat,  
pel termini de quinze anys prorrogable per quinze anys més. 

SEGON.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 

prescripcions tècniques que han de regir la concessió demanial. 
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TERCER.- OBRIR el procediment d’adjudicació de l’esmentada concessió, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària i, simultàniament anunciar la licitació 

mitjançant publicació  al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant  fins 

el 30 de setembre de 2017. 

Sr. Albert Clusella.- Situant-nos al 2017, s’està vivint un canvi respecte a la 

mobilitat. Comencen a haver-hi vehicles amb altres energies: gas liquat del petroli, 

hidrogen i altres energies. L’energia que s’està imposant a la resta és la de vehicles 

elèctrics. La progressió al desenvolupament de la flota de vehicles del territori que 

puguin ser elèctrics va condicionada a què hi pugui haver punts de recàrrega arreu. 

Ara estem segurs al 100% , si sortim de casa amb el dipòsit buit, no ens preocupa 

perquè cada cinc o deu km trobem una benzinera. En canvi, depèn d’on visquis, si a 

Moià tenim quatre benzineres i la següent és a Tona, queda a disset km. En canvi, 

amb vehicles elèctrics, la situació és diferent, les autonomies són més baixes, els 

vehicles no arriben als nou cents o mil quilòmetres. Vehicles de combustió, sinó que 

són autonomies reals de quatre-cents o cinc-cents quilòmetres. És fonamental que hi 

hagi estacions de recàrrega perquè es pugui desenvolupar aquesta tecnologia. 

Diferents administracions hi han apostat, des de fa uns quants anys, invertint diner 

públic per desenvolupar aquest xarxa. A Barcelona va néixer la plataforma “live”. És 

un mixte entre entitats públiques i privades per desenvolupar la mobilitat del vehicle 

elèctric. ICAEN (Institut Català d’Energia) ha tret una licitació de subvenció perquè 
les entitats ens poguéssim presentar i implantar punts de recàrrega. La licitació ha 

quedat desbordada. Hi ha hagut més peticions que recursos econòmics. Es preveu 

que els propers anys es puguin a anar renovant. La localització de Moià, per tenir 

subvencions no estem dels millors puntuats; es prioritzen zones de més flota de 

vehicles. L’aposta que fem amb aquesta licitació és oferir un espai públic perquè 

empreses privades facin la instal·lació d’aquestes estacions de recàrrega. En puguin 
fer la gestió, puguin ser de pagament  i puguin amortitzar al llarg del temps. A dia 

d’avui hi ha més interès públic que privat per poder fer aquestes instal·lacions. Per 

això hi ha moltes instal·lacions que venen amb subvenció per ser diner públic. Es 

preveu que en pocs anys això pugui canviar. Que pugui ser més interessant per 

l’interès privat. Estem en un període de transició, traiem aquesta licitació, que 

puguem gaudir uns quants anys d’una infraestructura en la que hi ha més interès 

públic que privat i que hi hagi més període de licitació: són trenta anys (quinze més 

quinze) perquè el licitador privat pugui fer negoci per pagar la inversió i que hagi 

tingut viabilitat econòmica. Per l’Ajuntament tindrà cost zero. És una licitació d’espai 
públic. La inversió la fa al 100 % l’empresa privada. Al contrari, l’Ajuntament, des 
del primer dia, cobrarà un cànon lligat amb la quantitat de KW/hora venuts. Es 

preveu que els primers anys aquest cànon serà molt baix per la poca afluència de 

públic i abreugem l’interès privat per poder instal·lar les estacions. I a mesura que 

aquestes tinguin interès privat per la millor viabilitat econòmica, i l’Ajuntament pugui 
participar en el cobrament d’aquest cànon. El cànon es puntua dins la licitació, qui 
millori l’oferta s’endurà més punts d’aquell apartat. Es fracciona en dues parts: Fins 
als deu anys que pot tenir poc interès, poca viabilitat privada,  amb un cànon tou, 

que l’empresa pugui oferir un preu i l’Ajuntament pugui participar d’aquest negoci. A 

partir de l’onzè any es puntua molt més. El punt de sortida no són estacions de 

recàrrega ràpida: de 50 KW/hora. Actualment n’hi ha poquíssimes i estan en zones 

urbanes intenses: Barcelona, alguna a Tarragona. A Moià, instal·lar un punt de 

recàrrega ràpid potser faríem un efecte que no convé. Per exemple: que un que 
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passi per Vic i necessiti carregar i a Vic hi hagi només estacions de recàrrega lenta, 

es plantegi venir a Moià a carregar, i potser fem mobilitat absurda i no és positiu. El 

que es puntua és  instal·lar un punt de recàrrega semi ràpida, de 22kw/hora amb 

corrent altern, la infraestructura més simple. Si es millora aquesta estació amb una 

segona estació o es millora amb una de corrent continu o càrrega semi ràpida, o una 

estació de recàrrega amb més prestacions pels usuaris o de recàrrega ràpida, tenen 

més puntuació.  

Esperem que això canviï ràpid.  Vic té punts de recàrrega lenta, de 3,6 kwa.  Si un 

vehicle consumeix 100 kwa/hora, en 100 km, necessites carregar quatre hores per 

poder fer 100 km. Les prestacions són molt baixes. Si anem a 22 KW, potencia que 

seria el mínim a Moià, en menys d’una hora podries circular els 100 km. Comença a 

ser una mica més interessant. Hi ha empreses interessades, tot i que és un risc, o hi 

ha més interès públic que privat. Tal com està plantejat poden haver-hi empreses 

privades. 

En la redacció dels Plecs hi ha participat l’ICAEN. S’ha consultat ELECTROMASPS, 

plataforma web més utilitzada pels usuaris de vehicle elèctric, hi ha participat 

l’enginyer municipal. El termini és fins el 30 de setembre, havent-hi l’agost entre 
mig, que les empreses interessades puguin participar-hi.  

Sra. Montse Girbau.- El nostre agraïment a l’equip de govern per aquesta 
proposta, era una de les propostes que us vam fer perquè per les inversions pel 

2017, en el moment de l’aprovació del pressupost no es va contemplar, bé 5.000€, 
però al juliol tenim sobre la taula una proposta important. Una concessió per 15 anys 

més 15, fórmula vàlida per realitzar aquest servei. Els Plecs estan molt ben 

plantejats. Els serveis tècnics han fet una bona feina. El reconeixement del cànon, 

reflectit en els Plecs perquè l’Ajuntament de Moià entregui un petit benefici. 

El PDeCAT volia instal·lar punts de recàrrega elèctrica a les inversions del 2017 per 

posar Moià i el Moianès al mapa de les estacions de recàrrega de vehicles. Hi ha Vic, 

Sant Fruitós. A la nostra zona no n’hi havia. Per això la importància del que aprovem 

avui en el Ple. Esperar si som prou atractius perquè les empreses es presentin i es 

pugui donar aquest servei. El nostre vot serà favorable. 

Sr. Albert Clusella.- No hem complert les vostres expectatives. Plantejàveu que fos 

un punt de recàrrega ràpida, que ho poguéssim preveure en el pressupost. Com bé 

vam explicar a les reunions de preparació del pressupost, amb alguna entrevista de 

mitjans locals o en el Ple passat, us vam demanar com plantejàveu els punts de 

recàrrega. Fèieu la proposta que l’Ajuntament invertís 50.000 €. No va quedar clara, 

i no vaig veure o no vaig entendre la vostra proposta: qui es faria càrrec del 

manteniment del punt de recàrrega. Un punt de 50 KW/hora són estacions per dos 

vehicles. Parlem de 100 KW/hora contractada, que són 4.000 € anuals. No va quedar 
clar què restàvem per poder fer la inversió de 50.000€ i què restàvem per poder 
mantenir els 4.000€ anuals de manteniment. Estem en un pla d’ajust, amb molts 
diners en deute, que vol dir que estem pagant interessos, plantejar una inversió 

sense un retorn relativament curt, semblava una mica temerari. No hem recollit la 

vostra proposta tal com la platejàveu perquè volia dir fer una inversió important que 
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semblava que no tocava. Hem trobat aquesta línia, no és segur que s’hi presentin, a 

l’altra sí que és segura. Si ho posem al pressupost, contractem algú que ho faci, 
segur que tindrem un punt de recàrrega. Si com capaços de mantenir-ho, estarà 

molt bé. Punts de recàrrega de 50 KW només són a les grans ciutats, a grans vies de 

circulació, a llocs privats, punts TESLA, són els punts de recàrrega ràpida que hi ha. 

A Sant Fruitós -que fan inversions anuals de tres milions d’euros- no tenen la nostra 

situació econòmica; van apostar per un punt de recàrrega semi ràpida, no es van 

atrevir a fer un punt de recàrrega ràpida. Quan ho vau plantejar, vaig dir anem-ho a 

estudiar. Plantejar inversió per retorn curt no ens sembla adient. 

Sra. Maria Tarter.- Aclarim el que dius. No era a canvi de deixar de fer coses. Del 

planteig de les inversions, 200.000€ que estan lliures per proposar inversions, dèiem 

d’agafar-ne 50.000 € pel projecte. No vol dir que haguéssim de gastar els 50.000 €, 
és la bossa de diners per tenir partida per poder-ho fer.  

Nosaltres no som tècniques en vehicles elèctrics. No tenim un enginyer que ens 

pugui fer el projecte, no tenim l’accés a l’ICAEN. Has d’entendre quan fem propostes 
al pressupost: Són més ideològiques i de convicció. Nosaltres ho exposem, perquè 

els tècnics tinguin aquest marge de maniobra per fer el projecte. Si l’enginyer 
considera quin és el model, nosaltres no direm el contrari. Nosaltres en cap cas 

proposàvem el que has insinuat. Hem d’entendre les propostes d’inversió dins el seu 
context de debat. La intenció era posar a Moià en el mapa del vehicle elèctric. I una 

partida suficientment ampla perquè tinguéssiu marge de maniobra. El model que 

s’ha trobat aquesta concessió, pot ser molt interessant si realment aquest concurs 
arriba a fi. Tot el que sigui positiu hi votarem a favor i amb il·lusió.  

 

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels onze regidors assistents 

del total de tretze que integren el consistori, amb nou vots a favor del grup 

municipal Ara Moià i dos vots a favor del grup municipal PDeCAT, aprova el present 

dictamen. 

 

10. APROVACIÓ DE L’AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA EN L’ÀMBIT DEL CIRCUIT VERD 

DICTAMEN 
 
Antecedents 
En data 8 de juny de 2017, ha tingut entrada el document, promogut pel propi 

Ajuntament anomenat “FASE I: Avanç de la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana en l’àmbit del Circuit Verd”, redactat per Ferran Pelegrina i 

associats, amb el corresponent el document ambiental estratègic.  
 
En data 5 i 6 de juliol de 2017 l’arquitecte municipal i la Secretaria han emès, 

respectivament, el corresponent informe favorable a l’aprovació inicial de l'Avanç de 
la referenciada Modificació de planejament. 
 

Fonaments de Dret 
- L’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme consolidat aprovat pel Decret 

legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, disposa que la modificació de qualsevol dels 
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elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin 
per reglament.  

 

- L’article 106 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme pel que fa al contingut i tramitació de 
l’avanç de l’instrument de planejament. 

 

- La Disposició 8 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 

- Articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental. 

 

- L’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local pel que 

s’estableix que és competència del Ple l’aprovació dels instruments de 
planejament general. 

  
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 

dotze de juliol de dos mil disset, amb 9 vots a favor del Grup Municipal Ara Moià, i 2 

abstencions del Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT),  es proposa al Ple de 

la Corporació l'adopció dels següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR l’Avanç de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana en l’àmbit del Circuit Verd i el document ambiental estratègic. 
 
SEGON.- REMETRE l’Avanç Pla i el document ambiental estratègic a l’òrgan 
ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat als efectes que emeti el 

corresponent Informe Ambiental Estratègic. 

TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president 

per a la formalització dels presenta acords.  

Sr. Albert Clusella.- Ve de molts anys enrere. Els anys noranta l’Ajuntament va 
tirar endavant una modificació de planejament per poder admetre l’ús esportiu al 
circuit de motos del Circuit Verd. La Comissió d’Urbanisme va desestimar la 

modificació i va quedar sobre la taula. L’Ajuntament va fer un recurs d’alçada 
demanant que es reconsiderés la resolució. Es va aconseguir, enlloc de desestimar-

la, que la seva execució quedés suspesa fins que es redactés un Pla Especial que 

regulés com seria aquest equipament esportiu. No es va poder redactar aquell Pla 

Especial en aquells anys. Quan Ara Moià va arribar al govern vam trobar un 

document que havien redactat els propis serveis tècnics municipals que era el Pla 

Especial  que havia de donar resposta a aquell document per la seva aprovació 

definitiva.  
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El Ple va aprovar inicialment el Pla Especial. I vam iniciar la tramitació a Medi 

Ambient. El marc legal dels noranta era totalment diferent al del dos mil onze. La 

proposta del Pla Especial es va redactar d’acord a la normativa de l’època i Medi 

Ambient va parar la tramitació perquè no s’havia fet correctament. La situació 

tornava a ser la mateixa amb el Circuit Verd. Hem esperat el moment fins a poder 

ser capaços de resoldre. Vam fer una aprovació de circulació provisional perquè el 

Circuit Verd tingués un paraigües normatiu per poder-hi practicar l’esport, que 
encara tenim vigent. Hem demanat recurs a la Diputació de Barcelona per redactar  

el Pla Especial per donar compliment a la modificació dels anys noranta. La Diputació 

va entomar el repte, és un cas complexa. Es va estudiar molt. I fins que no s’ha 
començat a redactar el Pla Especial que s’ha vist, a més, la necessitat de fer 
novament una modificació del Pla General, ja que l’antiga havia quedat suspesa, 
sense vigència. Es va reprendre la tramitació de zero, deixant de banda aquella 

modificació. Aquesta és la represa de zero: plantejar una modificació de planejament 

per després poder redactar el Pla Especial que l’ha d’acompanyar, i que l’ús esportiu 
que hi ha al Circuit Verd, que és un equipament municipal, tingui totes les cobertures 

que necessita, i la legalització que ha de tenir. 

Ara s’han de redactar dos documents: la Modificació del Pla General que ha de 
permetre desenvolupar el Pla Especial. La MPG té una fase prèvia Mediambiental que 

és l’Avanç Pla. Avui al Ple plantegem l’aprovació de l’Avanç Pla per la modificació del 

Pla General. Un cop feta aquesta fase poder iniciar l’aprovació inicial tant de 

modificació de Planejament General com de Pla especial, fins que aconseguim 

l’aprovació definitiva. És un procés llarg que es fa en paral·lel al POUM. El POUM i les 
modificacions poden tenir velocitats diferents. El que tramitem POUM no vol dir que 

arribi a bon fi. Són tràmits llargs i molt complexes. Tampoc hi ha garanties que arribi 

a bon fi una modificació. No hi ha cap incompatibilitat en tramitar-ho en paral·lel. Si 

el POUM va més ràpid, aquesta modificació s’ha d’incorporar en el POUM. Són 

documents que es treballen en paral·lel. Els tècnics que redacten la Modificació 

Puntual com els que redacten el POUM estan informats del que diu cada document. 

La seva fusió no ha de comportar cap problema.  

Sra. Montse Girbau.- A la Comissió Informativa vam trobar la proposta de 

l’aprovació de l’Avanç Pla, vam demanar mirar el document. No teníem constància 

que el govern tingués la intenció d’aprovar aquest document. Vam demanar parlar 

amb el regidor. Com a justificació d’aquesta ordenació hi ha una possible ampliació 

de 500 m2 de la Masia Solà de la Vila. Veiem que és una ampliació molt gran: és el 

doble de l’edificació actual. Volem saber perquè es contemplava aquesta ampliació: 

El 2011 ja ho contemplava, i ara s’ha decidit no modificar-ho. Hem vist l’admissió 

com a ús d’allotjament de la Masia i l’ús de les caravanes. Les dificultats que es 

presenten al projecte en el trànsit, d’aparcaments. Saber per què hi havia aquestes 
propostes a la justificació. Has comentat que eren peticions del Moto Club: Les 

caravanes i l’afluència d’usuaris del circuit era un proposta que veien amb bons ulls, 
per tant s’havia d’incloure en el projecte.  

El nostre grup no era partidari de fer això una modificació del Pla General el mes de 

juliol, amb la imminent aprovació inicial del POUM al setembre. Ens has contestat 

tots els dubtes que teníem amb la consulta del document.   
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Hi ha un tema que ens ha decidit el nostre vot: la justificació d’aquesta necessitat. 
L’Ajuntament ho considera d’interès públic, el seu procediment i la seva aprovació. 
Veient que des dels serveis tècnics i des de l’equip de govern de les múltiples 
reunions amb el Moto Club es considera que l’expedient s’ha de tramitar a banda del 
POUM, que el POUM no especifica aquest punt detalladament. Al POUM no hi havia el 

document que avui es posa a aprovació. El nostre vot serà favorable, considerant 

l’interès públic d’aquesta modificació. 

Sr. Albert Clusella.- El Moto Club per Moià representa un nínxol molt potent. A 

centre Europa es parla de Moià perquè hi ha aquest circuit. Gent de Bèlgica o 

Holanda vénen a practicar l’esport, pel seu entorn, les seves prestacions, i el seu 

interès, atraient molts corredors. Ho coneixen i estan acostumats a venir amb les 

seves autocaravanes, o s’allotgen al mateix edifici per fer estades d’una setmana per 
la pràctica de l’esport.  Al seu país ho tenen més difícil pel clima. Tot això és molt 
potent. A Moià hi ha molts nínxols, aquesta és una cosa més. El circuit i l’edifici és 
municipal. Tenim un interès com a municipi que aquest equipament pugui continuar 

funcionant, gestionat pel Moto Club, o per l’entitat que ho pugui gestionar. 
L’allotjament està motivat per això. El tema del creixement dels 500 m2, veient el 
document que vam trobar el 2011, redactat pels tècnics municipals i amb unes 

directrius del govern de CiU. La previsió era d’augment de sostre: La proposta és 

doblar la superfície existent de 500 m2. La definició del document potser no és prou 

correcte, perquè parla d’ampliació de masia. Tenim l’oportunitat en la redacció del 
document de preveure aquesta ampliació. Si no ho tenim en compte, coartem les 

possibilitats d’ampliació en un futur. El Moto Club no és una necessitat que ens 

hàgim plantejat. Si l’ampliació no pot ser, no hi haurà problema en retirar-ho. Essent 

un equipament municipal, de cara al futur està bé que ho preveiem. El Moto Club ho 

està gestionant amb eficiència. El planejament no s’acaba quan l’aproves, té una 
vigència de molts anys. El dia de demà no sabem les necessitats que pot tenir. 

Contemplar la possibilitat d’ampliar està bé.  

Sr. Alcalde.- No som els millors comunicadors, altres vegades crec que ho fem bé i 

no sempre ho fem bé. Dir que ho vau trobar a la Comissió Informativa no em sembla 

bé. A la Junta de Portaveus del dilluns anterior sempre exposem els punts que 

tractarem. I tenim uns dies més per poder-ne parlar i mirar. 

Sra. Maria Tarter.- La Comissió informativa es convoca divendres al matí, on hi ha 

l’ordre del dia. I la Junta de Portaveus la feu el dilluns següent. La convocatòria la 

rebem abans de la Junta de Portaveus. La documentació no ens la trobem fins que 

tenim l’expedient.  

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels onze regidors assistents 

del total de tretze que integren el consistori, amb nou vots a favor del grup 

municipal Ara Moià i dos vots a favor del grup municipal PDeCAT, aprova el present 

dictamen. 

 

11. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE PERSONAL 

Antecedents  
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L’Ajuntament de Moià no disposa de Relació de Llocs de Treball, però sí disposa d’un 
Catàleg de Llocs de Treball com a instrument organitzatiu. 

 

El Catàleg de personal conté la relació detallada per cossos, classes i categories en 

què s’integren el personal funcionari i el personal laboral i que ha de respondre als 

principis de racionalitat, economia i eficàcia. 

 

El Ple municipal en sessió de data 29 de març de 2017 va aprovar el Catàleg de Llocs 

de treball de l’Ajuntament de Moià, per a l’exercici 2017. 
 

A data d’avui cal modificar alguns dels llocs de treball per a una millora en l’eficiència 
i eficàcia de l’organització i atenent a la potestat organitzativa de les Administracions 
Públiques. 

 

Les modificacions consisteixen en els canvis que s’assenyalen a continuació: 
 

1- Ampliació de la jornada de l’Interventor Municipal, adscrit a l’Àrea d’Economia i 
Hisenda, que actualment ocupa amb caràcter d’acumulació de tasques i una 
dedicació del 30% de la jornada laboral, i que passarà a tenir una dedicació del 

100% de la jornada laboral,  amb efectes quatre de setembre de 2017. 

 

2- Modificar la distribució de les retribucions salarials del Sr. Jesús Cerezo Martínez, 

agent de la policia local en plantilla, consolidant el complement específic 

complementari i incorporant-lo al complement específic, atès que ha superat el 

període d’un any en pràctiques després de realitzar el curs de formació bàsica per a 
policies durant el període del curs escolar 2015-2016, amb efectes u de juliol de 

2017. 

 

Fonaments de dret 
 
L’art. 74 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) disposa que les 
Administracions Públiques en el marc de les seves competències d’autoorganització, 
estructuren els seus recursos humans d’acord amb les normes que regulen la 

selecció, la promoció professional, la mobilitat i la distribució de funcions d’acord 
amb el previst en aquest capítol. 

 

La Disposició Transitòria segona del Real Decret 861/1986, de 25 d’abril pel que 
s’estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de l’Administració Local, recull 
que fins que es dictin per l’Administració de l’Estat les normes d’acord amb les quals 
s’han de confeccionar les relacions de treball, la descripció dels llocs de treball-tipus i 

les condicions requerides per a la seva creació, els Plens de les Corporacions Locals 

hauran d’aprovar un catàleg de llocs a efectes de complement específic. Mentre no 
estiguin aprovades aquestes normes els catàlegs únicament podran ser modificats 

per acord del Ple. 

 

L’article 32 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa 
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 

matèria de funció pública, determina que la creació, la modificació, la refosa i la 
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supressió de llocs de treball s’han de fer en tot cas mitjançant la relació de llocs de 
treball, la qual ha de ser aprovada, d’acord amb la normativa de règim local que 

resulta d’aplicació, pel Ple municipal. Atès que l’Ajuntament de Moià no disposa d’una 
relació de llocs de treball aprovada, aquestes modificacions es realitzen al catàleg de 

llocs de treball, que és l’instrument equivalent. 
 

L’article 37.1 del TREBEP estableix les matèries que seran objecte de negociació en 

relació a les competències de cada Administració Pública i amb l’abast que legalment 
procedeixi en cada cas. A continuació, a l’apartat segon del mateix precepte, 

estableix que queden excloses de l’obligatorietat de la negociació les decisions de les 
administracions públiques que afectin a les seves potestats d’organització. Quan les 
conseqüències de les decisions de les administracions públiques que afectin a les 

seves potestats d’organització tinguin repercussió sobre condicions de treball dels 
funcionaris públics previstes a l’apartat anterior, procedirà a la negociació d’aquestes 
condicions amb les organitzacions sindicals a què es refereix aquest Estatut. 

 

Vist l’informe de l’interventor emès en data set de juliol de 2017 on s’acredita que 
aquesta  modificació del Catàleg de Llocs de Treball no porta aparellada cap 

modificació pressupostària relativa a les retribucions dels llocs de treball afectats, ja 

que en el primer cas hi ha consignació adequada i suficient per cobrir la despesa i en 

el segon cas només es tracta d’una redistribució dels complements de la nòmina.   

 

Tenint en compte que la competència per aprovar el Catàleg de Llocs de Treball és 

del Ple de la Corporació d’acord amb el que disposa la Llei de Bases de Règim Local, 
atenent el que disposa l’art. 175 del Reglament d’Organització, funcionament i règim 

jurídic dels ens locals. 

 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 

dotze de juliol de dos mil disset, amb 9 vots a favor del Grup Municipal Ara Moià, i 2 

vots a favor del Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT),  es proposa al Ple de 

la Corporació l'adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- APROVAR les següents modificacions dels llocs de treball relacionats del 

Catàleg de Llocs de Treball de l’ajuntament de Moià tal i com s’indica a continuació: 
 
1- Ampliació de la jornada d’Interventor amb una dedicació del 100%, personal 
funcionari amb Habilitació de caràcter Estatal, subescala intervenció tresoreria, 

categoria d’entrada, grup A1, Complement de Destí 28 i CE 2.286,47€/mensuals. 
 
2- Consolidació del complement específic complementari de la plaça d’agent de la 
policia local, ocupada per l’agent J.C.M. , incorporant l’import de 271,74€ mensuals 
al complement específic. El CE quedarà amb un import de 759,14€ €/mensuals. 
 
SEGON.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,  tauler d’anuncis i web municipal en el 
termini màxim de trenta dies des de la seva aprovació a l’objecte que els que es 
considerin interessats puguin interposar els recursos que considerin oportuns. 
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TERCER.- TRAMETRE copia de l’acord de modificació del Catàleg de Personal a 
l'Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de 

la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART.- COMUNICAR aquests acords a la representació del personal funcionari de 

l’Ajuntament per al seu coneixement. 
 
CINQUÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde president 
per a la formalització dels present acords. 
 
Sr. Montse Ferrer.- Són dues modificacions. Una és un agent de la policia local que 

es consolida el complement que venia cobrant per haver passat les proves de 

l’Escola de Policia. És un canvi de nomenclatura del complement. 
L’altra afecta a la plaça d’interventor municipal, plaça d’habilitació nacional que 

estem obligats a tenir coberta. Fins ara l’interventor estava en una acumulació de 
serveis amb una dedicació del 30 % i a partir de setembre serà una comissió de 

serveis temporal, amb dedicació del 100% de jornada.  

 

La regidora Núria Reynés s’absenta del Ple i no participa a la votació. 
 

Sra. Maria Tarter.- Agrair-li que aposti per Moià. Venir a Moià com a tècnic era un 

repte per la situació econòmica. Mai estarem prou agraïts els que érem aquí. Per la 

necessitat de posar ordre i endreçar el deute i tot el que ens vam trobar quan vam 

entrar el 2011. I encara més agraïts que hagis decidit quedar-te el 100 % de la 

jornada. Sempre ens has mostrat unes ganes de col·laborar increïbles. Hem après 

molt. I estem contents de tenir-te com a interventor a l’Ajuntament. 
Benvingut al 100% i que la relació continuï igual de cordial.  

 

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels onze regidors 

assistents del total de  tretze que integren el consistori, amb set vots a favor, una 

abstenció i un vot en contra del grup Municipal Ara Moià, i dos vots a favor del grup 

municipal PDeCAT, aprova el present dictamen. 

 

 

B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 

12. DONAR COMPTE DE L’INFORME 4/2017 DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES, RELATIU A LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA EN MUNICIPIS 
D’ENTRE 5.000 I 20.000 HABITANTS,  EXERCICI 2013. 

 Antecedents 

 

En data 24 de maig de 2017, registre d’entrada número 1504/2017, ha estat lliurat a 
aquest Ajuntament, per part de la Sindicatura de Comptes, l’informe 4/2017 relatiu a 
la gestió recaptatòria en els municipis de 5.000 a 20.000 habitants, exercici 2013.  
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L’objecte de l’informe anterior ha estat la fiscalització de la gestió recaptatòria 
desenvolupada en l’exercici 2013, pels cent quaranta-set municipis, entre els quals 

es troba inclòs Moià, dels seus tributs propis i dels ingressos derivats de la imposició 

de multes i sancions.  

 

Fonaments de dret 
 

Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. 

Article 44. Publicitat dels informes. 

1. L’informe sobre el Compte general de la Generalitat, juntament amb les 
al·legacions que se’n facin, s’han de trametre al Parlament i al titular o la titular del 
departament competent en matèria de finances. Posteriorment, s’han de publicar 

íntegrament en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. 

2. L’informe anual de fiscalització del Compte general de les corporacions locals s’ha 
de trametre al Parlament perquè en tingui coneixement. Només les conclusions 

d’aquest informe s’han de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. 

3. Els informes de fiscalització dels ens del sector públic de Catalunya s’han de 
trametre al Parlament, als membres o òrgans competents en la gestió i direcció de 

l’ens fiscalitzat i al departament de la Generalitat competent en matèria de finances. 

En el cas de les fundacions del sector públic de l’Administració de la Generalitat o de 
l’Administració local de Catalunya, els informes també s’han de trametre al 
departament de la Generalitat que té adscrites les funcions de protectorat. 

4. El que estableix l’apartat 3 també s’aplica als informes puntuals i a qualsevol altre 
informe. 

5. Sens perjudici del que estableixen els apartats d’aquest article, la Sindicatura de 
Comptes pot fer publicitat dels diferents informes pel mitjà que consideri adequat, un 

cop el Parlament els ha admès a tràmit. En qualsevol cas, els informes s’han de fer 
públics en la seu electrònica de la Sindicatura. 

 

Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

Disposició Addicional Sisena 

Coneixement i publicitat dels informes de fiscalització dels ens locals. 

1. Els informes que emet la Sindicatura de Comptes en la seva funció de fiscalització, 

un cop rebuts pels ens locals, s'han de sotmetre al coneixement dels òrgans de 

govern d'aquests ens i n'han de fer publicitat a llur seu electrònica corporativa. Els 

ens locals que en llur àmbit territorial d'actuació tenen un nombre superior a 

cinquanta mil habitants, o quan llur pressupost global anual ultrapassa els cinquanta 

milions d'euros, han de sotmetre a auditories financeres, en els termes previstos per 

la normativa d'hisendes locals, els comptes de les entitats del seu sector públic; en 

concret, dels organismes autònoms, les societats mercantils, les fundacions, els 

consorcis i, en general, qualsevol entitat que estigui participada majoritàriament per 

aquells ens i que no estigui sotmesa a fiscalització prèvia. Les dites auditories s'han 

de portar a terme sota la direcció o la supervisió dels interventors respectius. 
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2. Les auditories a què fa referència l'apartat 1 s'han de sotmetre, amb caràcter 

previ a la remissió a la Sindicatura de Comptes, als òrgans de govern dels ens locals. 

Les dites auditories s'han de publicar a les seus electròniques corporatives 

respectives. 

3. S'ha de trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques i al 

Departament d'Economia i Finances, per a l'exercici de les competències respectives, 

una còpia de les auditories a què fan referència els apartats 1 i 2. 

4. El Departament de Governació i Administracions Públiques ha de crear un 

inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de 

documentació economicofinancera, tant per part dels ens locals com de les entitats 

de llur sector públic, al mateix departament i a la Sindicatura de Comptes. 

Tenint en compte la normativa esmentada i atenent al que disposa l’art. 175 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, es dóna 
compte al Ple l’informe 4/2017 relatiu a la gestió recaptatòria en els municipis de 

5.000 a 20.000 habitants, exercici 2013.  

La regidora Núria Reynés es reincorpora a la sessió. 

Sra. Maria Tarter.- La carta que ens envien indica que aquest informe s’ha de 
penjar a la seu electrònica. Hi ha un altre informe pendent de Sindicatura de 

Comptes que va arribar el  2013 que no ens consta que hagi passat pel Ple. S’hauria 
de fer el mateix tràmit.  

13. DONAR COMPTE DEL CANVI DE NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU) QUE PASSARÀ A DENOMINAR-SE GRUP 
MUNICIPAL PARTIT DEMÓCRATA (PDeCAT) 

Es dóna compte del registre d’entrada 1923/2017, de vint-i-vuit de juny, en el que el 

Grup Municipal Convergència i Unió (CiU) comunica que passarà a denominar-se 

Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT). 

 
Sra. Maria Tarter.- CiU va decidir en un congrés que tota l’acció política de 
Convergència la passava a fer el Partit Demòcrata Europeu i Català, PDeCAT. 

 

14. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 158 AL 275 
DEL 2017 

A continuació i en compliment del que preveu l’article 42 del vigent Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic, es dóna compte dels Decrets que, fent 
ús de les atribucions que reglamentàriament té atribuïdes, ha dictat l’Alcaldia des de 
la data de celebració de la darrera sessió plenària fins la data de redacció de l’ordre 
del dia del present Ple, correlativament numerats 

 

DEL NÚM. 158/2017 AL NÚM. 275/2017 

 

ambdós inclosos els quals han estat a disposició dels membres de la Corporació des 

de la convocatòria de la present sessió plenària i es recullen a l’expedient de la 
sessió. 
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Sra. Montse Girbau.- El Decret 160 desistiment de les al·legacions de SECE  i 

Decret 242 d’estimació del recurs de SECE. El Decret resolt  l’estimació del recurs. 
L’expedient sancionador que fa l’Ajuntament de Moià la fa un òrgan de govern que 

no pertoca. L’obra la va adjudicar el Ple i entenem que és el Ple que ha d’iniciar 
l’expedient sancionador. El recurs s’estima. Quina previsió hi ha, al setembre el Ple 
iniciarà l’expedient sancionador? 

Hi ha un informe tècnic fet per l’enginyer municipal on es valoren els dies 

d’incompliment amb una sanció de 50.000€. Si l’equip de govern va estimar imposar 
aquesta sanció,  Entenem que per un error administratiu no ho va fer l’òrgan que 
pertocava. S’iniciarà pel Ple de Setembre?   

  

Sr. Alcalde.- Pel proper Ple esperem tenir corregit això. També he parlat amb 

l’empresa. Us informarem. 

 

15. PRENDRE CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE LES SESSIONS DE DATES 19/04/2017, 03/05/2017, 
17/05/2017, 31/05/2017 I 14/06/2017 

Es dóna compte al Ple de la Corporació, dels acords adoptats per la Junta de Govern 

Local des de la darrera sessió plenària ordinària celebrada el  dia dinou de juliol de 

dos mil disset. 

 

SESSIONS DE DATES 19/04/2017, 03/05/2017, 17/05/2017, 31/05/2017 i 

14/06/2017. 

 

Sr. Maria Tarter.- L’acta de data 14/06/2017, a l’acord cinquè, de regulació de via 
pública al sector del Sindicat. No s’han executat els acords el dia 12 de juliol. Saber 

la previsió, el calendari i saber si hi haurà passos de vianants? És un lloc conflictiu. 

 

Sr. Joan Capdevila.- Seguint el Pla de Seguretat, i l’informe tècnic, hi ha molta 

afluència de vehicles i vianants. Ho volem fer ben fet. Estem traient les barreres per 

passar cadires de rodes, estem fent els passos de vianants alineats, posem les 

pilones sobre la vorera. A l’Avinguda hi ha llocs que hi ha pilones i allà no. Volem 
posar-hi ordre, segons el Pla de Seguretat i fer-ho de sentit únic. És un lloc on hi 

moltes incidències. Ho fem per millorar-ho. 

 

Sra. Maria Tarter.- No hem vist el projecte, només l’acord. Si ens el podeu fer 
arribar.  

 
Sr. Joan Capdevila.- Podeu venir a Territori a mirar-lo 

 

Sra. Maria Tarter.- L’arbre s’ha talat per aquest Pla? 

 
Sr. Joan Capdevila.- Estem treballant amb un projecte de talar força arbres a la 

zona.  

Les arrels ens arrenquen el paviment de les voreres. És un tipus de lledoner que 

totes les arrels van per sobre i arrenquen el panot. Estem madurant una idea: tallar 

els arbres de forma saltada, replantant amb un  arbre petit que no creixi tant, i en 
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dos o tres anys fer la resta i completar el sector.  A la banda del Saiol està molt 

malament. Si no traiem els arbres, llençarem els diners en arreglar-ho. 

 
Sr. Maria Tarter.- El carrer Mn. Josep Passerisa, de pujada està molt malament, del 

que estan malmetent els arbres. Baixarem a mirar el projecte. 

 

Al següent punt d’aquesta Junta de Govern, Punt extraordinari. L’acord de tancar els 

caps de setmana la circulació de vehicles al centre històric, com s’ha fet altres anys. 
Ens ha arribat que ho voleu fer per sempre, no només els caps de setmana d’estiu i 
Setmana Santa. S’inclourà al Pla de Mobilitat? On podem expressar el nostre 

posicionament?.  

 

Sr. Albert Clusella.- S’està redactant el Pla de Mobilitat Urbana, té per objectius 

apostar per una mobilitat eficient i sostenible. Es prioritza la mobilitat activa: en bici, 

patinet, caminant, en contra de la mobilitat passiva: en moto, en vehicles. Això no 

vol dir que no es pugui circular en cotxe per Moià i que tots anem caminant, sinó 

ajudar a equilibrar els dos tipus de mobilitat. Avui dia hi ha molta més superfície de 

vials destinada a la mobilitat passiva: carrers de vuit metres, amb voreres d’un 
metre a cada costat, en detriment de la mobilitat activa. A vegades tenim voreres 

estretes on és difícil poder-hi caminar.  

Estem en una fase d’estudi del Pla de Mobilitat. S’ha acabat la 1a fase d’anàlisi de la 
situació actual. El Pla de Mobilitat haurà de fer una reflexió del centre històric. Hi ha 

molta mobilitat perquè hi ha molts serveis. La proposta no sé quina serà. Ara es 

veurà quines idees es poden plantejar. Per Setmana Santa es va fer una prova pilot; 

La resposta que vam tenir dels botiguers va ser una mica precipitada, i de manca 

d’informació. Però va servir per captar informació pel Pla de Mobilitat. Els botiguers 

van fer uns escrits amb les seves percepcions. No tenim la percepció dels vianants. 

En el Pla de Mobilitat hi haurà el procés de participació, on esperem captar aquesta 

informació., i poder plantejar les propostes. 

Als tècnics, degudament preparats, aquest document els permet arribar a unes 

conclusions  i a una analítica molt ràpida. Que ens permeti dir què ens passa i que 

ens donin eines per treballar-ho. Els ciutadans som qui hem de decidir com ho volem 

fer. 

Pel tipus de població que tenim, plantejar la mobilitat activa no és gens descabellat. 

Aquí estem molt acostumats a agafar el cotxe per fer distàncies petites. 

 

Sr. Maria Tarter.- He entès que ara s’ha fet l’anàlisi. Hi haurà una segona reunió 

del plantejament d’aquesta diagnosi, abans de continuar? 

 

Sr. Albert Clusella.- Hi haurà participació ciutadana. Allà veurem si fem 

participacions només per polítics, o amb els ciutadans. Ja ho decidirem. Els 

representants municipals hi tenim molt a dir. 

 

Sr. Alcalde.- Tancar per Setmana Santa i a l’estiu i el Pla de Mobilitat són dues 

coses diferents. Serveixen per tenir informació per saber com hauria d’anar millor. 
Ens hem reunit amb els botiguers per parlar del tancament. Hi ha diverses opinions. 

L’experiència dels tancaments d’aquests anys ens ha de servir pel Pla de Mobilitat, al 

final t’encalles per percepcions subjectives. Fóra bo tenir dades amb les quals 

prendre decisions objectives. 
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C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
Sra. Maria Tarter.- En relació a la festa d’aquest dissabte a les Faixes. Ens està 

trucant gent dient que va estar una nit complicada i distreta. Quantes trucades ha 

rebut la Policia Local? Quines problemàtiques s’han trobat? Perquè no torni a passar. 
Es va donar autorització del concert fins les quatre de la matinada. Quan es tanca i 

la gent surt, la festa continua. Ens han arribat queixes de ciutadans de diferents 

llocs. Queixes de brutícia el diumenge a la plaça del Saiol (ampolles i moltes coses). 

Ens hauríem de plantejar quines actuacions han d’anar associades a la festa i si 
s’autoritza una festa d’aquest estil, per les possibles aglomeracions que es tindran al 
carrer un cop surtin del local. Vosaltres autoritzeu la festa dient que és sota la 

responsabilitat de la gent. Hem de veure si la responsabilitat del control d’accés i 
tota la responsabilitat sigui de l’entitat que l’organitza, o si hem d’obligar una mica 
més del que obliguem actualment. Deixar aquesta reflexió i si teniu dades de la 

Policia, ens interessa saber el grau d’afectació de la festa de dissabte, a nivell de 
civisme i de queixes dels veïns. 

 

Sr. Martí Padrisa.- Responsabilitat, tota perquè vaig tancar la festa. Sempre que 

munto algun acte intento ser-hi, perquè se t’escapa de les mans.  No sé què ha 

passat. Vam tancar abans d’hora perquè hi havia molta gent. És estiu, no ens 

esperàvem, era un festival de l’Ateneu. Justament amb el precedent que havíem 
tingut a l’Ateneu, es va decidir muntar-ho  a les Faixes perquè és més obert i fàcil de 

controlar. Tot i així, va aparèixer gent de sota les pedres, cosa que no controles 

massa. A l’Ateneu les festes que es munten no solen ser massives. Pel que sigui, ens 

hi hem trobat. Quant a civisme, ens hi anem trobant ja d’altres festes, de fa molts 
dies: a la plaça del Saiol hi tenim un problema de civisme, del que ja hi estem a 

sobre. La policia sap que és un pol complicat. Al ser un lloc obert, s’escapen per tot 
arreu i és complicat de controlar. Referent a aquest cap de setmana no tenim el 

registre de trucades, el caporal estava de vacances. Quan arribi entenc que ens ho 

passarà. També estem pendents dels incidents registrats a Mossos, ens passarà els 

informes. Personalment no he tingut queixes. Normalment em truquen directament. 

Vaig fer una demanda als responsables de l’Ateneu  de què netegessin des dels 
Cireres fins la cruïlla i el carrer de sota. Se’ns va escapar la plaça del Saiol. 
A veure què hi podem fer. Dir que a l’hora de muntar festes, no saps massa com fer-
ho perquè és molt complexa. 

El parc és un problema, aquí és un problema. Personalment, cada festa que faig poso 

més límits. La responsabilitat és meva, per això autoritzo i m’hi quedo fins a tancar. 
No sé si cada cop prenc més consciència, o si ve més gent. El problema és que tot es 

fa més gros. Sempre estem intentant millorar en tots els aspectes. Sempre parlo 

amb l’enginyer: la seguretat, l’aforament, emergències, incendis,... hi estic 

absolutament a sobre.   

 
Sra. Maria Tarter.- Potser s’haurà de reforçar els torns de la policia quan hi hagi 
prevista una festa o avisar mossos amb antelació. Quan tinguis les dades, les passes 

i acabem de parlar.  

 
Sr. Alcalde.- Agrair al Martí la seva dedicació personal tant evident. Amb els 

compromisos i l’experiència que anem agafant, llenço una reflexió: Tenir una actitud 



 
 

Pàg. 53/56 

repressora d’una festa té els seus riscos. La mateixa policia i Mossos, davant una 

festa d’aquestes característiques, l’últim que fan és agafar la via repressora. Cal fer 

pedagogia prèviament, des de la regidoria de Benestar, d’Ensenyament, ho estem 

treballant molt directament amb els professors, els pares, els alumnes que és el més 

important. La via és fer pedagogia: recordeu la campanya del Carnestoltes.  

Tots plegats, els pares sobretot,  hauríem de fer una reflexió. Tots hem estat joves, 

quan hi havia la discoteca Modium els veïns n’estaven fins el capdamunt, però 
recordeu que venia molta gent d’arreu. Hi havia molt poques discoteques i era una 
avantatge, sobretot pels pares dels nois de Moià, que no haguessin d’agafar el cotxe 
per sortir de Moià o fer el que fan els joves, i era una gran tranquil·litat. Hi ha molts 

pares que em diuen, seria molt fàcil fer la festa al polígon, o lluny, però això implica 

riscos:  gent caminant per la carretera, gent caminant per llocs que no estan 

preparats, amb el risc que suposa la combinació de l’alcohol o algunes drogues -no 

hem de girar l’esquena, ja que això passa arreu-. Per tant, els responsables polítics 

hem de fer aquesta reflexió, però també l’ha de fer la ciutadania. Haver d’aguantar a 
les tres o quatre de la matinada soroll de cotxes, de gent, crits, xivarri, és molt 

molest i s’entén que la gent es queixi; però tenir en compte el punt de generositat 
com a comunitat:  evitem riscos i accidents mortals, que encara que no ens toquin a 

la vora ens dolen moltíssim, però és molt més greu que aguantar això.  Hem de 

trobar l’entremig. Això no vol dir que no seguim millorant, fent aquest esforç, que no 

seguim coordinant policia i Mossos d’esquadra, coordinant organitzadors amb 
l’Ajuntament. Hem d’anar fent aquesta reflexió. 

 

Sra. Maria Tarter.- Ho comparteixo totalment. S’hauria d’incorporar informadors 

cívics. Sabem que són festes molt puntuals, no es fan sovint. No parlo tant de 

reprimir la festa, sinó, penso per l’afectació a l’entorn de la comunitat i no en la festa 

en sí. 

 
Sra. Anna Roca.- Aquesta feina pedagògica no es veu d’immediat. Els fruits de la 

feina no la coneixerem avui. S’està fent una feina coordinada amb totes les entitats 
del municipi, tots hi estem treballant, i hem començat a veure alguns resultats. Ens 

agradaria veure’n més. D’aquí que ve la iniciativa de voler-ho treballar com a 

Moianès. Destacar que moltes entitats, gent, agents socials del municipi hi estan 

posant  feina i hores, que els hi agraïm. D’aquí un temps esperem recollir els fruits.  

 

Sra. Maria Tarter.- Ordenança d’abocaments. Fa temps es va fer una comissió. Fa 

un any es van treure unes conclusions. En quin procés està el redactat de 

l’ordenança per poder-ho aprovar pel Ple? 

 
Sr. Albert Clusella.- Es va crear la comissió, aquesta en va treure unes propostes, 

que no eren tècniques. Amb la contractació de la tècnica Montserrat Masdeu hem 

aconseguit que ens fes la traducció de les propostes de la comissió a proposta 

tècnica, a redactat d’ordenança. El redactat és a l’ACA per emetre informe, i que 

encaixi amb les previsions de la comissió, que encaixi amb la normativa vigent i amb 

la nova depuradora que està en projecte. Després es convocarà de nou la comissió 

per donar el vistiplau de l’ordenança. Ens hagués agradat que s’aprovés abans. 

S’està allargant més del previst, però esperem fer una bona feina.  
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Sra. Maria Tarter.- Piscina. Hem vist unes obres a darrera hora, abans d’inaugurar 
la temporada. A què són degudes? Les fuites han quedat resoltes? No es va poder 

obrir a l’hora que tocava el primer dia, quines són les incidències del primer dia? El 

període d’obertura de la piscina s’ha escurçat una setmana, respecte l’any passat. Es 
tancava l’11 i es tanca el 3 de setembre. Per quin motiu? És el primer any que no hi 
ha el Juan que feia el manteniment de la piscina, sempre ha fet molt bona feina. 

 
Sr. Albert Clusella.- Tema obres. Es va acabar molt, molt just. La temporada 

passada es va detectar una fuita en el sistema hidràulic de la piscina, amb un 

consum important d’aigua. En aquell moment es va apostar per no tancar el servei 

fins a finals de temporada. La resolució del problema no ha estat fàcil, per no tenir 

disponibilitat econòmica, per no tenir pressupostos amb molts marges, ens ha fet 

anar més lents. També per la complexitat de circuits de la piscina, la quantitat de 

proves que s’han hagut de fer per detectar la fuita. Es va fer una excavació per 
destapar tubs, sense malmetre’n cap. Es va detectar i resoldre avançada la 
primavera. Es va optar per tapar-ho amb obra, per si cal tornar-ho a destapar més 

endavant. Això va complicar l’obra, per veure com seria la construcció. El problema 
sembla que està resolt, però és una capsa de sorpreses.  

 
Sr. Alcalde.- Per la qüestió del dia d’obertura del servei de la piscina es va arribar a 

un acord amb l’empresa que porta el control de l’aigua i dels socorristes que el 
dissabte havia d’estar tot a punt. Aquell dia tots ens vam llevar molt d’hora, i no 
s’havia complert amb el que es va quedar. Enlloc d’obrir-se a les 11h es va obrir a 

les 2h. Aquest va ser l’endarreriment. Diumenge va fer molt mal temps. No va ser 

fruit de la improvisació, va ser fruit d’un malentès entre els treballadors de l’empresa 
concessionària del servei. La propietària de l’empresa va venir a donar la cara. Va fer 
tot el possible perquè s’obrís lo abans possible. Van assumir l’error. L’endarreriment 
de quatre hores se li va posar molt malament a algú, vam demanar disculpes. Pel 

“twiter” vam demanar disculpes.  

 

Sra. Maria Tarter.- No és una empresa concessionària? Es responsabilitat nostra?. I 

el termini? 

 

Sr. Alcalde.- No és concessió. Es responsabilitat nostra. 

 

Sra. Montse Ferrer.- Es va negociar abans que entrés el Marc. Es negociava al 

setembre. La darrera setmana de la temporada, depenent del temps, és un desastre.  

 
Sra. Maria Tarter.- Igual es pot avançar una setmana a l’inici de temporada. O al 

juny obrir només el cap de setmana. 

 
Sr. Alcalde.- Ens adaptarem al canvi climàtic. 

 
Sra. Maria Tarter.- Neteja Escola Pública. S’ha fet la licitació, no hi ha cap oferta de 

cap empresa. Parlant amb l’assessor jurídic és molt ajustat de preu, l’empresa havia 
d’assumir el material de neteja, quedant nets 300 ó 500 € al mes. Quin és el Pla B? 

Ja que ha quedat deserta la licitació de la neteja de l’escola. Tenim uns treballadors 

pendents i hem de veure com evoluciona això. 
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Sra. Montse Ferrer.- La contractació actual és fins el 7 d’octubre, tenim temps. 

S’ha fet una licitació com fa quatre anys.  Ens hem adonat que estàvem sota preu de 

mercat. Una empresa externa està fent l’estudi, ens assessorarà en quines propostes 
de les pliques es pot millorar la licitació. Un cop tinguem l’informe -una setmana, deu 

dies- es farà una nova licitació amb unes noves condicions. 

 
Sra. Maria Tarter.- L’assessor és el que tenim contractat extern? O és un contracte 

a part? 

 

Sra. Montse Ferrer.- És una empresa tècnica que es dedica exclusivament a 

redactar pliques de licitacions. El personal es subrogarà en les mateixes condicions 

com fins ara, com estipula el conveni del sector. 

 

Sra. Maria Tarter.-  S’ha estudiat fer la gestió directa, amb personal propi? Us ho 

heu plantejat? Tindríem més personal a l’hora de fer la roda amb els diferents 

equipaments municipals. 

 
Sr. Alcalde.- Ho hem valorat i s’ha descartat. 
 
Sra. Maria Tarter.- El contracte de la recollida d’escombraries està caducat, des del 
desembre del 2015. Sabem que s’han fet estudis. Saber en quin punt ens trobem i si 

hi ha previsió de fer alguna cosa. Al contractista el tens amb una pròrroga forçosa 

des del gener del 2016. Que no ho hagi d’anar preguntant a cada Ple.  

 

Sr. Albert Clusella.- Espero que no m’hagueu de fer la pregunta a cada Ple. 
Continuem treballant amb la proposta de municipalització del servei. Teníem una 

proposta d’estudi de despeses. El servei es podria gestionar directament des de 

l’Ajuntament. L’estudi s’havia d’ajustar, avui l’hem reclamat al tècnic per poder 

tancar el tema. S’està allargant més del que desitgem, però estem limitats. 

 
Sra. Maria Tarter.- Secretari municipal. L’alcalde em va trucar i em va informar que 
ja havia demanat la comissió de serveis del M.C.C. com a secretari del municipi. Hem 

vist que el Consell Comarcal del Barcelonès, on està fent els serveis ho ha autoritzat. 

Quina previsió hi ha d’incorporar la figura del secretari habilitat al 100 % de jornada? 

És una despesa gran pel municipi, però agilitarà molts temes que donarà un impuls 

important i desencallar molts temes pendents.  

 
Sr. Alcalde.- Actualment el M.C.C. està de baixa, quan tingui l’alta, vindrà a 

l’Ajuntament de Moià.  
 
Sra. Montse Girbau.- La Festa del Carpe Birrem ja ha publicitat l’activitat de tres 

dies. L’activitat és a la plaça del CAP. S’han contemplat les queixes rebudes del CAP? 

i si s’han pres mesures per l’accés dels usuaris del CAP? S’ha valorat la convivència 
de les dues activitats? 

 
Sr. Martí Padrisa.- Es va fer l’actuació molt ràpid arran de les queixes de l’any 
passat. Es van moure els bancs, ara es pot accedir amb vehicle fins la porta. Quan a 

soroll, limitem l’hora de tancament respecte l’any passat.: ara a les 12h-12.30 h, 

després ja obres els bars musicals. Els veïns no es varen queixar, van estar molt 
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contents, igual que els comerciants. Hem volgut repetir la festa. S’hi posen WC 
igualment. Corregirem les petites coses.  

 
Sra. Montse Girbau.- El conveni amb el Consell Esportiu del Bages per les jornades 

esportives de l’estiu. El conveni s’ha aprovat per Junta de Govern. Ens agradaria 

saber quants nens s’han inscrit i com estan funcionant les jornades.  
 
Sra. Montse Ferrer.- De mitjana hi ha seixanta nens inscrits. L’any passat vàrem 
posar la limitació a cinquanta, aquest any a seixanta. La possibilitat de poder-ho fer 

amb una empresa de fora ens permet millorar l’oferta dels altres anys. S’han fet 
dues sortides: unes jornades olímpiques a Barcelona i crec que a la platja. Es posen 

en contacte amb les entitats de Moià, visiten el Museu de Moià, poden anar a l’hípica, 
al club de golf,... Les entitats es bolquen en tot, facilitant-nos l’accés. Amb 

coordinació amb el Club Esportiu per la cessió de la piscina. Tot el que m’ha arribat 
ha estat molt correcte. Hi ha hagut un sol problema, no han arribat les samarretes 

quan tocaven.  

 
Sra. Montse Girbau.- Festa de l’esport, en els decrets es donava compte de les 

factures. Hem vist diferents factures vinculades a l’activitat. Quina ha sigut la 

despesa? Disculpes perquè es va fer una convocatòria de l’Arbre Fruiter a la Rosalia i 
per temes laborals ni va contestar ni hi va poder assistir. Es posarà en contacte amb 

la regidora perquè li expliqui com està prevista aquest any la festa i quedem a la 

vostra disposició en ajudar en el que calgui.   

 
Sra. Mercè Bigorra.- Us convido a les visites a la gent gran, comencen la setmana 

vinent i a les visites a les residències. Us puc informar ara mateix sobre la Festa de 

l’Arbre Fruiter, està tot en marxa. I si no, quan la regidora vulgui, que es posi en 

contacte amb mi i en parlem.  

 
Sra. Maria Tarter.- Arran de la partida dels vehicles elèctrics, una que no estava 

prevista, al pressupost es va contemplar una partida d’inversions de cinc mil euros, 

creiem que amb la licitació d’avui la partida es pot alliberar. Proposem que se li doni 

al Martí per arreglar l’exterior de Les Faixes, vist que per mode de licitació els 5000 € 
no seran necessaris. 

 

Sr. Albert Clusella.-  És una licitació, falta veure si es presenta algú i que sigui 

capaç de poder-ho executar.  

 
 

El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta 

acta. En dono fe. 
 
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. Es produeix una  

intervenció. 
 
 
 


