ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 8 DE JULIOL DE 2015, NÚM. 10
Data i hora d'inici: dia 8 de juliol de 2015 a les 20.30 hores
Data i hora de finalització: dia 8 de juliol de 2015 a les 21.30 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. Núria Reynés i Molist
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sr. Josep Antoni Alcantarilla i León
Sr. Martí Padrisa i Prieto
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal
Sra. Mireia Cañas i Soler
Sra. Anna Roca i Querol
Sr. Joan Maria Navarro i Clarà
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Montserrat Girbau i Passarell
Excusen la seva absència
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE DEL DIA
A) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA
1. Aprovació de l’acta de la sessió de constitució de l’Ajuntament de Moià de data
13 de juny de 2015
B) RESOLUCIONS DE GOVERN
2. Donació de compte de la constitució dels grups polítics municipals
3. Periodicitat i règim de sessions ordinàries del Ple Municipal
4. Periodicitat i règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
5. Composició, designació i nomenament dels integrants de les Comissions
Informatives i la Junta de Portaveus.
6. Designació i nomenament dels membres corporatius a òrgans col·legiats i
institucions de les que forma part l'Ajuntament
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7. Designació i nomenament dels membres corporatius al Consell d’Administració
de la Societat Municipal Moiàfutur SA.
8. Designació i nomenament dels membres corporatius al Consell d’Administració
de la Societat Municipal d’Aigües de Moià SA.
9. Règim de dedicació , retribucions, indemnitzacions i assistència dels membres
de la Corporació
10. Delegació de Competències del Ple a la Junta de Govern Local
11. Coneixement de les resolucions d’alcaldia en les matèries següents:


Delegacions de competències de l’Alcaldia als regidors



Nomenament de Tinents d’alcalde

 Determinació de la constitució, composició i competències de la Junta de
Govern Local
12. Aprovació dels models per a les declaracions al Registre d’Interessos de la
Corporació
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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.
Sr. Alcalde.- Abans de començar la sessió voldria donar la benvinguda a tots els
regidors i regidores i manifestar que espero que entre tots tirarem el poble endavant i
mirarem de consensuar i debatre els temes municipals entre tots, arribant a acords el
màxim de beneficiosos pels nostres ciutadans.
Sr. Navarro.- Dius que hem de començar parlant-ne però ja no hem pas començat
amb aquest tarannà, perquè no ens heu pas demanat de participar en la proposta del
cartipàs.
A) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA
1. Aprovació de l’acta de la sessió de constitució de l’Ajuntament de Moià de
data 13 de juny de 2015
L’Alcalde obre la sessió i llegit l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data
13 de juny de 2015, que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada si no
hi ha objeccions per part dels assistents.
Es formulen les següents esmenes i/o observacions:
Sr. Navarro: El dia de la sessió constitutiva, en els expedients, no hi figuraven les
actes d’arqueig de les dues Societats Municipals; Moiàfutur SA i Societat Municipal
d’Aigües de Moià. També faltaven documents sobre l’inventari.
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A la pàgina quatre de l’acta demano que hi consti que nosaltres vàrem dir que volíem
llegir un escrit que ens havia fet arribar l’AMI, i que afegíem després de la promesa al
càrrec de regidors.
A la pàgina cinc de l’acta, també demano d’incloure en la votació de l’elecció de
l’alcalde, els noms dels regidors que varen votar a favor i dels que es varen abstenir.
També vull comentar que hi heu posat que es produiren aplaudiments, però no ho heu
posat en totes les ocasions en què aquests es varen produir. O poseu a tot arreu o no
ho poseu. Entenem que les intervencions del públic no hi hna de constar.
Sr. Alcalde.- La transcripció de les actes és cosa de la secretària.
Sra. Secretària.- Aquesta acta, al ser una acta de caràcter solemne no segueix els
paràmetres ordinaris i s’hi ha inclòs el tema dels aplaudiments en els moments més
emblemàtics de la sessió.
El Sr. Alcalde proposa que s’incorporin les peticions sobre les omissions manifestades
pel regidor sr. Navarro fent la inclusió en l’acta definitiva.
Sotmès a votació l’acta es declara aprovada per unanimitat i ordena la seva
transcripció al llibre corresponent.
B) RESOLUCIONS DE GOVERN
2. Donació de compte de la constitució dels grups polítics municipals
Antecedents de fet:
Entre les primeres mesures organitzadores del Consistori sorgit de cada procés
electoral, la legislació contempla la constitució dels Grups Polítics Municipals, per tal
d’articular la presència i actuació dels regidors municipals en els òrgans de govern i
gestió municipals.
En cada mandat corporatiu es podran constituir tants grups polítics municipals, com
llistes electorals hagin obtingut una representació municipal, sense que un mateix
Regidor o Regidora pugui formar part de més d’un grup polític, ni aquests puguin estar
formats per Regidors o Regidores de diferent llista electoral.
No obstant això, els Regidors i Regidores que durant el seu mandat deixin de pertànyer
a la candidatura en la que varen concórrer al procés electoral, quedaran
automàticament en la situació de Regidors o Regidores no adscrits, excepte quan es
tracti de candidatures presentades amb la fórmula de coalició electoral i algun dels
partits polítics que la integren decideixi abandonar-la. En aquest últim supòsit les
candidatures que abandonin la coalició podran constituir grup propi.
Fonaments de dret:
1.- L’article 73.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix: “Als efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les
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Corporacions locals es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i
obligacions que s’estableixin amb excepció d’aquells que no s’integrin en el grup polític
que constitueixi la formació electoral per la que foren elegits o que abandonin el seu
grup de procedència, que tindran la consideració de membres no adscrits”.
2.- En la mateixa disposició esmentada s’estableix que el Ple de l’Ajuntament, i amb
càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics una dotació
econòmica amb les condicions que s’estableixen i d’acord amb els límits que cada any
fixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
3.- L’article 50.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que “per al millor
funcionament dels òrgans de govern de la corporació, el ple pot acordar la creació de
grups municipals. S’han de constituir grups municipals en els Municipis de més de vint
mil habitants”.
4.- Els articles 23 i 24 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableixen el
procediment per a la constitució d’aquests grups. L’article 25 del mateix text legal
estableix l’obligatorietat de donar compte de la constitució dels grups al Ple en la
primera sessió que celebri.
Atès els escrits presentats pels diversos grups polítics municipals: ARA MOIÀ, registre
d’entrada 2265/2015 de 19 de juny, CONVERGÈNCIA I UNIÓ, registre d’entrada
38/2015 de 18 de juny.
Atès que cada grup constituït ha designat els seus respectius portaveus i s’ha conclòs
doncs el tràmit d’acreditació davant de la Secretaria general, es dóna compte al Ple del
següent:
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la constitució dels grups polítics municipals
creats per la legislatura 2015-2019:
GRUP POLÍTIC: GRUP MUNICIPAL ARA MOIÀ
Format pels regidors/es:
Dionís Guiteras i Rubio
Albert Clusella i Vilaseca
Montserrat Ferrer i Crusellas
Núria Reynés i Molist
Joan Capdevila i Clarà
Josep Antoni Alcantarilla i León
Martí Padrisa i Prieto
Mercè Bigorra i Estevadeordal
Mireia Cañas i Soler
Anna Roca i Querol
GRUP POLÍTIC: GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Format pels regidors/es:
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Joan Maria Navarro i Clarà
Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Montserrat Girbau i Passarell
SEGON.- Donar-se per assabentat de la designació dels següents portaveus, i dels
seus respectius suplents, per part de cada Grup constituït:
GRUP POLÍTIC: GRUP MUNICIPAL ARA MOIÀ
Portaveu: Dionís Guiteras i Rubio
Suplent: Albert Clusella i Vilaseca
GRUP POLÍTIC: GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Portaveu: Joan Maria Navarro i Clarà
Suplent: Maria Tarter i Armadans
TERCER.- Notificar-ho als grups polítics municipals constituïts i comunicar-ho a
l’interventor de la Corporació.
Sra. Girbau.- A la proposta vull que s’hi afegeixi al segon paràgraf de la segona
pàgina, que el registre d’entrada presentat per CiU núm. 38/2015 de juny, és un
registre electrònic.
Sra. Girbau.- Vaig demanar una auditoria del registre d’entrada 2265/2015 i a la vista
del que hi consta pregunto al sr. Alcalde si ha modificat aquest registre.
Sr. Alcalde.- Doncs ara mateix no sé a què et refereixes, però em comprometro a
averiguar què ha passat.
Sra. Girbau.- Creiem que vàreu presentar la instància de constitució d’Ara Moià com a
grup polític el dia 23 de juny i no el dia 19 de juny o sigui fora de termini i que per
això, heu falsificat i manipulat un registre. Creiem que heu utilitzat una instància d’un
ciutada que demanava un ajut social, perquè us vàreu oblidar de presentar la
constitució del grup, quan tocava. Que sapigueu que demanarem responsabilitats. Per
tant per nosaltres no us reconeixem com a grup polític i us considerem regidors no
adscrits.
El Ple se’n dóna per assabentat
3. Periodicitat i règim de sessions ordinàries del Ple Municipal
Vist que el Ple de l’Ajuntament, és un òrgan d’existència obligatòria a tots els
ajuntaments (art. 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i de règim local (LBRL) i
48.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya TRLCat.).
Vist el que disposa l'article 46. 1 i 2, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, i l'article 78.1 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals (en endavant ROF), pels quals es determina que el
mateix Ple Municipal ha d'establir la periodicitat de les seves sessions ordinàries.
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Vist que els òrgans col·legiats dels ens locals funcionen en règim de sessions ordinàries
de periodicitat preestablerta i que, com a mínim, en els municipis de població entre
5.001 i 20.000 habitants, s’han de celebrar cada dos mesos (art. 6.2.a) LBRL i 98.a)
TRLCat.).
Tenint en compte que una vegada celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de
maig de 2015 i en aplicació del que disposa l’article 38 del ROF, el Ple Municipal ha
d’aprovar en l’anomenada sessió d’organització el règim de periodicitat de sessions
plenàries.
Vist els articles. 4.1.a) i 62 LBRL, 6.2 i 49 TRLCat. i 35 ROF que contemplen que
correspon en tot cas als municipis la potestat reglamentària i d’autoorganització.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació se celebraran
cada dos mesos, el tercer dimecres hàbil de cada mes, a les 20.30 hores a la Sala de
Sessions de l’Ajuntament a excepció del mes d’agost, que no se celebrarà cap ple
ordinari.
SEGON.- Facultar al Sr. alcalde per tal que, mitjançant Decret motivat, pugui avançar
o posposar dintre del mateix mes o excepcionalment, un dia d’un altre mes, la
celebració de la sessió ordinària del Ple, quan el dia fixat coincideixi amb festiu, vigília
de festivitat, estigui inclòs en període de vacances o altres circumstàncies excepcionals
així ho aconsellin.
TERCER.- Establir l’eficàcia dels presents acords des de l’endemà de la seva adopció i
sens perjudici de la seva publicació, en extracte, al Butlletí Oficial de la Província.
QUART.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde-president
per a l'execució dels presents acords.
Sra. Tarter.- Nosaltres ens abstindrem en la votació de la present proposta perquè
no hem participat en la seva redacció ni se’ns ha tingut en compte. A nosaltres ja ens
estava bé celebrar els plens cada mes.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta amb nou vots a favor
dels regidors/es d’Ara Moià i amb tres abstencions dels regidors/es de CiU, dels tretze
que integren el consistori aprova la present proposta.
4. Periodicitat i règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
Atès que és necessari procedir a l’establiment de les sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local.
La Junta de Govern Local és un òrgan d’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves
atribucions. D’acord amb la legislació de règim local aplicable no té atribuïdes
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competències pròpies raó per la qual cal la prèvia delegació per tal de portar a terme
altres funcions que la genèricament atribuïda d’assistència.
Atès que la Junta de Govern Local, també és un òrgan necessari i obligatori en els
municipis de més de 5.000 habitants, i a Catalunya, a més a més, en els municipis que
són capital de comarca (arts. 20.1.b) i 48.1.b) TRLCat.)
Atès que les juntes de govern local, per exercir les seves competències resolutòries,
tenen sessions ordinàries amb periodicitat determinada pel Ple de la Corporació (art.23
LBRL, 99 TRLCat, 112 i 113 del real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals).
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local se
celebraran cada quinze dies, els dimecres hàbils a les 13.00 hores, a la Sala de
Sessions de l’Ajuntament, a excepció del mes d’agost que no se celebrarà cap sessió
ordinària.
SEGON.- En el cas que el dia assenyalat per a la celebració de la sessió de la Junta de
Govern Local fos festiu, caigués en vigília de festivitat, en l’inici d’un període d’absència
d’activitat administrativa, o per qualsevol altra raó justificada que la Presidència
estimés oportuna la seva demora, es fixarà, mitjançant Decret de l’Alcaldia, el dia de
celebració de la propera sessió ordinària. Aquesta sessió podrà recaure
excepcionalment en un dia que no sigui dimecres. A partir d’aquesta data se seguirà el
règim normal d’acord amb el que s’ha disposat al paràgraf anterior.
L’horari ara fixat podrà ser modificat, de manera excepcional, per l’alcalde-president
quan les circumstàncies ho aconsellin.
TERCER.- Assenyalar el proper dimecres dia 15 de juliol a les 13.00 hores per tal de
portar a terme la sessió de la Junta de Govern Local, l’ordre del dia de la qual
contindrà la relació d’assumptes ordinaris d’acord amb les competències atorgades.
QUART.- Establir l’eficàcia dels presents acords des de l’endemà de la seva adopció i
sens perjudici de la seva publicació, en extracte, al Butlletí Oficial de la Província.
CINQUÈ.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde-president
per a l'execució dels presents acords.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents, amb dotze
vots a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova la present proposta.
5. Composició, designació i nomenament dels integrants de les Comissions
Informatives i la Junta de Portaveus.
Atès l’article 20.1.c) LBRL i 60 TRLCat., l’organització municipal de l’Ajuntament de
Moià, atès el seu nombres d’habitants, ha de disposar d’òrgans que tindran per
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objecte, l’estudi, informe i consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a
deliberació del Ple, i que de conformitat amb l’article 124 ROF reben la denominació de
comissions informatives permanents.
Vist que correspon al Ple de la Corporació, determinar el nombre i la denominació de
les comissions d’estudi, informe i consulta i llurs modificacions.
Atès que correspon als grups polítics de la Corporació, designar-ne els seus membres
d’acord amb la representativitat en l’ajuntament o igual en cada grup, aplicant-se en
aquest últim cas el sistema de vot ponderat (arts. 58.3 i 60 TRLCat.).
Així mateix és preceptiva la creació de la Comissió Especial de Comptes a fi de procedir
a l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, i que podrà actuar
com a comissió informativa permanent per a assumptes relatius a l’economia i
hisenda, de conformitat amb els articles 116 LBRL, 58 i 101 TRLCat., 212 TRLRHL, 127
ROF.
Finalment es crea la Junta de Portaveus, que és un òrgan col·legiat complementari de
l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l’Alcalde i els
portaveus, titulars o suplents, de cada un dels grups polítics municipals. Són funcions
de la Junta de portaveus: el coneixement previ dels assumptes d’especial
transcendència per a la Corporació i l’estudi, informe o consulta dels assumptes que
l’Alcalde o Alcaldessa decideixi sotmetre a la seva consideració.
Vist els articles. 4.1.a), 62 LBRL, 6.2 i 49 TRLCat. i 35 del ROF que contemplen que
correspon en tot cas, als municipis la potestat reglamentària i d’autoorganització.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS
Sra. Tarter.- Abans de continuar voldria demanar si és possible anar votant cada
comissió per separat.
Sra. Secretària.- No hi veig cap inconvenient.
PRIMER.- Constituir la Comissió Informativa Permanent del Ple amb les següents
atribucions, composició i règim de sessions:
ATRIBUCIONS
Control, estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple de la
Corporació.
COMPOSICIÓ
President: Dionís Guiteras i Rubio
Regidors: Tots els membres de la Corporació
RÈGIM DE SESSIONS
Les sessions ordinàries de la Comissió Informativa permanent del Ple se celebraran el
dimecres anterior a la celebració de la sessió ordinària del Ple Municipal.
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L’horari de la sessió serà a les 20.30 hores. Aquest règim ordinari de funcionament es
podrà alterar per la Presidència quan hi hagi raons que ho justifiquin i les sessions no
es convocaran si algun mes no hi ha assumptes a tractar al Ple derivats de les
matèries assignades.
SESSIÓ CONSTITUTIVA
Assenyalar el proper dimecres dia 15 de juliol de 2015 a les 20.30 hores per a portar a
terme la sessió de la Comissió Informativa Permanent del Ple, l’ordre del dia de la qual
contindrà la relació d’assumptes ordinaris que l’Alcaldia tingui a bé incloure-hi d’acord
amb les competències que li són pròpies
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents, amb dotze
vots a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova la present proposta.
SEGON.- Constituir la Comissió Especial de Comptes, amb les següents atribucions
i composició:
ATRIBUCIONS
Examen, estudi i informe de les comptes anuals de la corporació, i que podrà actuar
com a comissió informativa permanent per a assumptes relatius a l’economia i la
hisenda, de conformitat amb l’article 127 del ROF.
COMPOSICIÓ
President: Dionís Guiteras i Rubio
Suplent: Núria Reynés i Molist
Vocal: 1 membre d’Ara Moià, Núria Reynés i Molist
Suplent: Montserrat Ferrer i Crusellas
Vocal: 1 membre de Convergència i Unió, Joan Maria Navarro i Clarà
Suplent: Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Tarter.- Al no reconèixer els membres d’Ara Moià, com a Grup Polític, votarem
en contra.
Sr. Navarro.- No entenem perquè hi heu posat suplents.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta amb nou vots a favor
dels regidors/es d’Ara Moià i amb tres vots en contra dels regidors/es de CiU, dels
tretze que integren el consistori aprova la present proposta.
TERCER.- Constituir la Comissió de Delimitació de Termes amb les següents
atribucions i composició:
ATRIBUCIONS
Impulsar l'elaboració del Mapa municipal de Moià als efectes de determinar els límits
territorials.
COMPOSICIÓ
President: l’Alcalde, Dionís Guiteras i Rubio
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Suplent: Albert Clusella i Vilaseca
Vocal: 1 membre d’Ara Moià, Albert Clusella i Vilaseca
Suplent: Joan Capdevila i Clarà
Vocal: 1 membre de Convergència i Unió, Joan Maria Navarro i Clarà
Suplent: Montserrat Girbau i Passarell
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta amb nou vots a favor
dels regidors/es d’Ara Moià i amb tres vots en contra dels regidors/es de CiU, dels
tretze que integren el consistori aprova la present proposta.
QUART.- Constituir la Comissió d’Habitatge, amb les següents atribucions i
composició
ATRIBUCIONS
Adjudicar en forma temporal l’ús dels habitatges disponibles de titularitat municipal
d’acord als principis d’objectivitat i imparcialitat. Elegir a través dels Serveis Socials,
les persones amb dret d’ús dels habitatges socials.
COMPOSICIÓ
President: Albert Clusella i Vilaseca
Suplent: Anna Roca i Querol
En representació del grup municipal Ara Moià
Titular: Anna Roca i Querol
Suplent: Montserrat Ferrer i Crusellas
En representació del grup municipal CiU:
Titular: Montserrat Girbau i Passarell
Suplent: Joan Maria Navarro i Clarà
Sra. Tarter.- He de comentar que hi ha un error en la proposta. En representació del
nostre grup m’heu posat com a suplent i nosaltres us vàrem comunicar que el suplent
seria el sr. Navarro. Jo per la meva feina no puc formar part d’aquesta comissió.
Sra. Secretària.- Es procedeix a la seva correcció en la present proposta.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta amb nou vots a favor
dels regidors/es d’Ara Moià i amb tres vots en contra dels regidors/es de CiU, dels
tretze que integren el consistori aprova la present proposta.
CINQUÈ.- Constituir la Comissió d’estudi per a la redacció del Reglament
Orgànic Municipal (ROM), amb les següents atribucions i composició:
ATRIBUCIONS
Redacció del Reglament Orgànic Municipal.
COMPOSICIÓ
Presidenta: Mireia Cañas i Soler
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Suplent: Montserrat Ferrer i Crusellas
Vocal: 1 membre d’Ara Moià, Montserrat Ferrer i Crusellas
Suplent: Dionís Guiteras i Rubio
Vocal: 1 membre de Convergència i Unió, Montserrat Girbau i Passarell
Suplent: Dolç Nom de Maria tarter i Armadans
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta amb nou vots a favor
dels regidors/es d’Ara Moià i amb tres vots en contra dels regidors/es de CiU, dels
tretze que integren el consistori aprova la present proposta.
SISÈ.- Constituir la Comissió dels Horts Socials de Moià, amb les següents
atribucions i composició:
ATRIBUCIONS
Regulació del règim d’autorització del dret d’ús i explotació dels Horts del Rector amb
finalitats de caire social.
COMPOSICIÓ
Regidor de Via Pública: Joan Capdevila i Clarà
Suplent: Anna Roca i Querol
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents, amb dotze
vots a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova la present proposta.
SETÈ.- Aprovar que en les comissions relacionades en els apartats anteriors, que
s’escaigui, s’aplicarà el sistema de vot ponderat.
VUITÈ.- Constituir la Junta de Portaveus, que celebrarà les seves sessions
ordinàries, cada dos mesos, el dilluns hàbil anterior a la celebració de la comissió
informativa de caràcter ordinari, prèvia a la celebració de cada sessió plenària de
caràcter ordinari, podent celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi
l’Alcalde, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels seus membres
En tot cas celebrarà sessions extraordinàries i urgents, quan el tema o temes a tractar
així ho facin necessari. Les sessions ordinàries, extraordinàries i urgents de la Junta de
Portaveus seran convocades per l’Alcalde o Alcaldessa.
Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant,
ni donaran lloc a cap acte administratiu.
De les sessions que celebri la Junta de Portaveus no s’aixecarà acta per la Secretària
de l’Ajuntament.
Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus, els
membres i el personal de la Corporació que l’Alcalde consideri convenient, a efectes
d’informar sobre assumptes concrets.
ATRIBUCIONS:
Les contemplades a les normes reguladores de composició i funcionament aprovades
pel Ple de la Corporació de data 4 d’abril de 2013 i en general el debat sobre els
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assumptes que l’alcalde sotmeti a la seva consideració, amb la finalitat d’assolir el
màxim nivell de consens en les qüestions que afecten al municipi.
La Junta de Portaveus tindrà funcions merament deliberants i consultives. Les
propostes que formuli no seran executives fins que hagin estat aprovades per l’òrgan
municipal competent.
COMPOSICIÓ:
President: L’Alcalde, Dionís Guiteras i Rubio
Suplent: Montserrat Ferrer i Crusellas
Grup Municipal Convergència i Unió: Joan Maria Navarro i Clarà
Suplent: Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Tarter.- Voldria dir que no té sentit la composició dels vocals. També dir que la
Montserrat Ferrer no n’és un membre que n’hagi de formar part i per tant tampoc el
suplent.
Sra. Secretària.- Es procedeix a la seva correcció.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta amb nou vots a favor
dels regidors/es d’Ara Moià i amb tres vots en contra dels regidors/es de CiU, dels
tretze que integren el consistori aprova la present proposta.
NOVÈ.- Notificar els presents acords als interessats.
DESÈ.- Establir l’eficàcia dels presents acords des de l’endemà de la seva adopció i
sens perjudici de la seva publicació, en extracte, al Butlletí Oficial de la Província.
ONZÈ.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde-president per a
l'execució dels presents acords.
6. Designació i nomenament dels membres corporatius a òrgans col·legiats i
institucions de les que forma part l'Ajuntament
Antecedents de fet
Una vegada celebrades les eleccions locals de 24 de maig de 2015, convocades per
Reial Decret, 233/2015 de 30 de març, es va celebrar el dia 13 de juny de 2015 la
sessió de constitució del nou l’Ajuntament i de proclamació de l’alcalde
L’Ajuntament de Moià al llarg de la seva trajectòria, ha anat creant diverses
organitzacions i s’ha anat vinculant a diverses institucions, les normes de constitució i
organització de les quals preveuen el nomenament de regidors municipals en els
respectius òrgans de govern o representació.
Fonaments de dret:
1.- L’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, prescriu que un dels
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temes a tractar i decidir en la sessió d’organització que s’ha de portar a terme al
començament del mandat és la determinació dels nomenaments dels representants de
la Corporació en òrgans col·legiats, que siguin de competència del Ple municipal.
Considerant, doncs oportú designar els diferents representants municipals en tots
aquests òrgans, a proposta de l’Alcaldia, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER.- Designar els membres corporatius a òrgans col·legiats i institucions de les
que en forma part l’Ajuntament de Moià:
PATRONAT DE L’HOSPITAL RESIDÈNCIA DE MOIÀ
Titular: Anna Roca i Querol
Suplent: Montserrat Ferrer i Crusellas
CONSELL ESCOLAR
Representant d’Ara Moià: Mercè Bigorra i Estevadeordal
Suplent: Anna Roca i Querol
Representant de CiU: Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Suplent: Montserrat Girbau i Passarell
CONSORCI DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL BAGES
Tiular: Albert Clusella i Vilaseca
Suplent: Joan Capdevila i Clarà
CONSELL SECTORIAL DE LA LLIGA DE DEFENSA DE L’ARBRE FRUITER,
President: Dionís Guiteras i Rubio
Vicepresident: Josep Antoni Alcantarilla i León.
Suplent: Mercè Bigorra i Estevadeordal
Regidor de Medi Ambient: Albert Clusella i Vilaseca
Suplent: Joan Capdevila i Clarà
Representant d’Ara Moià: Joan Capdevila i Clarà
Suplent: Martí Padrisa i Prieto
Representant de CIU: Joan Maria Navarro i Clarà
Suplent: Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
CONSELL SECTORIAL DELS SERVEIS DE RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ DE
MOIÀ,
President: Dionís Guiteras i Rubio
Vicepresidenta: Mercè Bigorra i Estevadeordal
Suplent: Martí Padrisa i Prieto
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Representant d’Ara Moià: Mireia Cañas i Soler
Suplent: Montserrat Ferrer i Crusellas
Representant de CIU:Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Suplent: Joan Maria Navarro i Clarà
ASSEMBLEA COMARCAL DE LA CREU ROJA AL MOIANÈS
Titular: Anna Roca i Querol
Suplent: Montserrat Ferrer i Crusellas
A.D.F. ELS CINGLES
Titular: Albert Clusella i Vilaseca
Suplent: Joan Capdevila i Clarà
CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS
Titulars: Dionís Guiteras i Rubio, Albert Clusella i Vilaseca
Suplents: Josep Antoni Alcanltarilla i León, Joan Maria Navarro i Clarà
PATRONAT DE MUSEUS (OAL)
President: Dionís Guiteras i Rubio
Vicepresidenta: Mercè Bigorra i Estevadeordal
Suplent de la vicepresidenta: Montserrat Ferrer i Crusellas
Vocal Representant d’Ara Moià: Joan Capdevila i Clarà
Suplent: Josep Antoni Alcantarilla i León
Vocal Representant de CiU: Montserrat Girbau i Passarell
Suplent: Joan Maria Navarro i Clarà
LOCALRET
Titular: Mireia Cañas i Soler
Suplent:Montserrat Ferrer i Crusellas
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Titular: Anna Roca i Querol
Suplent: Montserrat Ferrer i Crusellas
JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
Titular: Dionís Guiteras i Rubio
Suplent: Albert Clusella i Vilaseca
ASSEMBLEA GENERAL DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA
SOSTENIBILITAT:
Titular: Albert Clusella i Vilaseca
Suplent: Joan Capdevila i Clarà
XARXA LOCAL DE CONSUM
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Titular: Núria Reynés i Molist
Suplent: Montserrat Ferrer i Crusellas
COMISSIÓ D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT
SOCIALS 2013-2015
Titular: Montserrat Ferrer i Crusellas
Suplent: Anna Roca i Querol

DEL

CONVENI

DE

SERVEIS

SEGON.- Notificar els presents acords als interessats i als organismes afectats.
TERCER.- Establir l’eficàcia dels presents acords des de l’endemà de la seva adopció i
sens perjudici de la seva publicació, en extracte, al Butlletí Oficial de la Província.
QUART.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde-president per
a l'execució dels presents acords.
Sra. Girbau.- En alguns d’aquests organismes els representants ho són perquè
representen a l’Ajuntament i no a un grup polític. En la proposta es podria pensar que
no és així pel seu redactat.
Sra. Secretària.- Es procedeix a canviar-ho per tal que sigui més entenedor i no
provoqui confusions.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta amb nou vots a favor
dels regidors/es d’Ara Moià i amb tres vots en contra dels regidors/es de CiU, dels
tretze que integren el consistori aprova la present proposta.
7.

Designació i nomenament dels membres corporatius
d’Administració de la Societat Municipal Moiàfutur SA.

al

Consell

La Societat mercantil MOIÀFUTUR SA es regeix pels seus Estatuts, i per les normes
generals administratives que li siguin d’aplicació.
La direcció i administració de la societat correspon al Ple de l’Ajuntament (la Junta
General), el Consell d’Administració i la Gerència.
Segons allò disposat als articles 17 i 18 dels Estatuts, el consell d’Administració és
l’òrgan d’administració, gestió i representació permanent de la societat, està format
per un nombre de membres determinat per l’Ajuntament, no inferior a 3 ni superior a
9, i es garantirà la presencia de tots els grups municipals en proporció a la seva
representació al Ple.
Els consellers seran designats per la Junta General entre persones que reuneixen les
qualificacions professionals necessàries i entre membres del Ple, i el seu mandat no
podrà ser superior a quatre anys.
Atès que en sessió plenària de data 13 de juny del 2015 es va constituir la Corporació
Municipal de Moià.
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Atès que legalment i estatutàriament el Ple de l’Ajuntament assumeix les funcions de
la Junta General de la societat, i és, per tant, competent pel nomenament dels
membres del Consell d’Administració.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Nomenar les persones relacionades a continuació com a membres del
Consell d’Administració de la Societat Municipal Moiàfutur SA.:
President del Consell d’Administració: Dionís Guiteras i Rubio,
Vicepresident: Albert Clusella i Vilaseca
Consellera: Núria Reynés i Molist
Consellera: Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
SEGON.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde president per a
la formalització dels presents accords.
Sra. Tarter.- La Junta general de la Societat és la que aprova els nomenaments dels
membres del Consell d’Administració, per tant ho hem d’aprovar una vegada
constituïda aquesta.
Sra. Secretària.- Ja tenim previst passar-ho també per Junta, pero com que la Junta
General és el Ple de l’Ajuntament, ho hem posat també en aquesta proposta.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta amb nou vots a favor
dels regidors/es d’Ara Moià i amb tres vots en contra dels regidors/es de CiU, dels
tretze que integren el consistori aprova la present proposta.
8.

Designació i nomenament dels membres corporatius
d’Administració de la Societat Municipal d’Aigües de Moià SA.

al

Consell

La Societat Municipal d’Aigües de Moià (SMAMSA), es regeix pels seus estatuts i per les
normes generals administratives que li siguin d’aplicació.
La direcció i administració de la societat correspon al Ple de l’Ajuntament (la Junta
General), el Consell d’Administració i la Gerència.
Segons allò disposat als articles 17 i 18 dels Estatuts, el consell d’Administració és
l’òrgan d’administració, gestió i representació permanent de la societat, està format
per un nombre de membres determinat per l’Ajuntament, no inferior a 3 ni superior a
9, i es garantirà la presència de tots els grups municipals en proporció a la seva
representació al Ple.
Els consellers seran designats per la Junta General entre persones que reuneixen les
qualificacions professionals necessàries i entre membres del Ple, i el seu mandat no
podrà ser superior a quatre anys.
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Atès que en sessió plenària de data 13 de juny del 2015 es va constituir la Corporació
Municipal de Moià.
Atès que legalment i estatutàriament el Ple de l’Ajuntament assumeix les funcions de
la Junta General de la societat, i és per tant competent pel nomenament dels membres
del Consell d’Administració.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Nomenar les persones relacionades a continuació com a membres del
Consell d’Administració de la Societat Municipal d’Aigües de Moià,
President del Consell d’Administració: Dionís Guiteras i Rubio,
Vicepresident: Albert Clusella i Vilaseca
Conseller per Ara Moià: Josep Alcantarilla i León
Conseller: Ferran LLussà i Pascual
Conseller per CiU: Joan Maria Navarro i Clarà
Conseller: Jofre Torras i Soler
SEGON.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde president per a
la formalització dels presents acords.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta amb nou vots a favor
dels regidors/es d’Ara Moià i amb tres vots en contra dels regidors/es de CiU, dels
tretze que integren el consistori aprova la present proposta.
9. Règim de dedicació, retribucions, indemnitzacions i assistència dels
membres de la Corporació
Antecedents de fet
Una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions municipals
convocades mitjançant Reial decret 424/2011, de 28 de març, cal procedir a
l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació, així
com el seu règim de retribucions i indemnitzacions.
Fonaments de dret
De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (d’ara endavant, LRBRL), en concordança amb
l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb l’article 13 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, (d’ara endavant, ROF), els membres de les
corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec quan
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el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o bé en règim de dedicació parcial,
amb els límits que es fixin en les lleis de pressupostos generals de l’Estat.
Segons el disposat als art. 13.5 del ROF, 75.4 de la llei 7/1985 LRBRL els membres de
les corporacions, tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses originades en
l’exercici del seu càrrec i assistències en la quantia i condicions que estableixi el Ple de
la corporació, per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels
quals formen part.
De conformitat amb el que disposen els articles 73.3 de la LRBRL i 23 i següents del
ROF, els grups polítics municipals tenen dret a disposar d’una infraestructura mínima
de mitjans materials i personals per a l’exercici del càrrec, així com d’una dotació
econòmica en concepte de despeses realitzades en el desenvolupament de les seves
funcions. No obstant donada la situació financera d’aquest Ajuntament es prescindirà
d’assignar dotació econòmica.
S’ha emès l’informe de la Intervenció municipal, en relació al control i fiscalització de la
despesa que porta aparellada l’execució d’aquests acords.
Per l’exposat anteriorment es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Establir que els membres de la corporació que tot seguit es detallen,
exerciran els seus càrrecs amb dedicació exclusiva i dedicació parcial i percebran
catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les altres dues
corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre, i es tramitarà la seva
alta al règim general de la Seguretat Social amb efectes del dia 13 de juny de 2015.
RETRIBUCIONS PER DEDICACIÓ EXCLUSIVA MONTSERRAT FERRER I CRUSELLAS
REGIDORA DE COORDINACIÓ GENERAL, RECURSOS HUMANS I SERVEIS SOCIALS
BÀSICS
Jornada laboral exclusiva de 37,5 hores i una retribució anual de 23.800,00 €.
RETRIBUCIONS PER DEDICACIÓ PARCIAL ALBERT CLUSELLA I VILASECA REGIDOR
D’URBANISME I MEDI AMBIENT.
Jornada laboral parcial del 50% de la jornada completa, i una retribució anual
d’11.900,00 €, amb el següent horari:
Dilluns - matí i tarda de 9 a 14 hores i de 17 a 18.30 hores
Dimecres - matí i tarda de les 9 a les 14 hores i de les 17 hores a les 19 hores
Dijous - matí i tarda de 9 a 14 hores i de 17 a 18.30 hores
SEGON.- Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució
d’aquest Ajuntament, els membres de la corporació, excepte els que exerceixin el seu
càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, percebran per concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats els següents imports:

Pàg. 18/46

a) Per assistència al Ple 100,00 €
b) Per assistència a la Junta de Govern Local 75,00 €
c) Per assistència a les Comissions Informatives 50,00 €
El pagament s'efectuarà amb periodicitat mensual
TERCER.- Establir, per a tots els regidors de la Corporació, el següent règim econòmic
per indemnitzacions, per les despeses originades en l’exercici del seu càrrec:
Desplaçaments per assumptes municipals:
Desplaçament: 0,25 €/Km.
Aparcament: Presentació del ticket corresponent
Transport públic interurbà o urbà: Presentació del ticket corresponent
Autopista: Presentació del ticket corresponent
QUART.- L’efectivitat d’aquests
consignació pressupostària.

acords

restarà

condicionada

a

l’existència

de

CINQUÈ.- Notificar aquests acords als membres de la corporació a l’Interventor
municipal i a la cap de Recursos Humans, per al seu coneixement.
SISÈ.- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la
pàgina web municipal i al tauler d’anuncis, per a general coneixement.
SETÈ.-- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde-president per a
l'execució dels presents acords.
Sr. Navarro.- Votarem que sí a la present proposta, tot i que si sumem les hores que
farà l’Albert, no ens quadra amb la mitja jornada.
Sr. Clusella.- Sempre se’n fan més de les que consta aquí.
Sr. Navarro.- Si, tots hi dediquem moltes hores.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents, amb dotze
vots a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova la present proposta.
10. Delegació de Competències del Ple a la Junta de Govern Local
Antecedents de fet:
Una vegada constituïda la nova Corporació municipal sorgida dels comicis del 24 de
maig de 2015, sembla adient aprofitar l’anomenada sessió del cartipàs municipal per
tal d’establir totes les directrius organitzatives que, a hores d’ara, el nou equip de
govern ja ha definint i, entre elles ,el tema de la delegació de competències que es
regula a l’article 57 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Fonaments de dret
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1. L’article 57 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa
que per adoptar acords de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern
Local serà necessari que els acords s’adoptin per majoria absoluta dels membres
corporatius.
2. L’article 22. 4 de la Llei de bases de règim local determina les competències
plenàries que es poden delegar i l’article 51 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals disposa les condicions a les que s’ha de
sotmetre la delegació de competències per part del ple municipal.
Amb l’ànim de mantenir, en la mesura del possible, el règim d’atribucions de què ha
gaudit tradicionalment el Ple municipal i vist el que disposa l’article 22. 4 i la disposició
addicional sisena apartat 3. 3ª, de la Llei de bases de règim local, a proposta d’aquesta
Alcaldia, es demana al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Delegar en la Junta de Govern Local la següent atribució de les que
legalment s’atribueixen al Ple municipal:
1-L’aprovació de preus públics, acordant-ne l’establiment, regulació i determinació de
la quantia.
SEGON.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local
en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser
delegades en cap altre òrgan de govern.
TERCER.- Determinar l’eficàcia dels acords de delegació des de l’endemà de la seva
adopció i sens perjudici de la seva publicació, en extracte, al Butlletí Oficial de la
Província.
QUART.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde-president per
a l'execució dels presents acords.
Sra. Girbau.- En la seva opinió aquest punt no és delegable en la Junta de Govern en
la seva totalitat.
11. Coneixement de les resolucions d’alcaldia en les matèries següents:


Delegacions de competències de l’Alcaldia als regidors



Nomenament de Tinents d’alcalde
 Determinació de la constitució, composició i competències de la Junta de
Govern Local

Atès que es fa necessari procedir a l’aprovació de les resolucions de l’Alcalde referents
al Cartipàs municipal per a la legislatura 2015-2019.
Vist l’art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, preveu que en
el termini de trenta dies següents a la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió
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extraordinària del Ple de la Corporació a fi de posar en coneixement les resolucions
d’alcaldia en matèria de: nomenament de Tinents d’Alcalde, membres de la Junta de
Govern Local, així com de les delegacions que l’alcalde consideri oportunes.
L’alcaldia-presidència de l’Ajuntament de Moià ha dictat en data 3 de juliol de 2015,
sengles resolucions per les quals, s’ordenen les delegacions de competències i
s’atribueixen les àrees de responsabilitat als regidors de l’equip de govern, es
determina la constitució, composició i competències de la Junta de Govern Local, i es
nomena els Tinents d’Alcalde .
Tenint en compte el que disposen els arts. 46 i 52 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals i legislació concordant, a proposta de
l’alcaldia es demana al Ple que prengui coneixement de les resolucions que es
transcriuen a continuació:
11.01 DECRET D’ALCALDIA 266/2015 DE 3 DE JULIOL
DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA ALS REGIDORS DE LA
CORPORACIÓ
Antecedents
Una vegada celebrades el dia 24 de maig de 2015 les eleccions locals convocades per
Reial Decret 233/2015 de 30 de març, la sessió constitutiva de l’Ajuntament de Moià
es va celebrar el dia 13 de juny de 2015.
Entre les primeres mesures organitzatives del Consistori sorgit de cada procés
electoral, la legislació contempla la possibilitat d’organitzar les diverses àrees dels
serveis municipals i la delegació de competències en relació a la gestió de les
mateixes.
Fonaments de dret
L’article 21.1.d) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
LBRL, (segons nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre) estableix
com a facultat de l’Alcaldia la de dirigir, impulsar i inspeccionar els diversos serveis i
obres municipals. Aquesta facultat genèrica, juntament amb totes les altres que la Llei
atribueix a l’Alcaldia i que no tenen el caràcter d’indelegables, poden ser objecte de
delegació a favor d’altres membres de la Corporació, prèvia Resolució que així ho
determini.
L’art. 43 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals
aprovat per R.D. 2568/86 de 28 de novembre (ROFRJEL) i l’art. 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, TRLMRLC., preveuen la possibilitat de delegació de
competències de l’alcalde als regidors.
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En ús de les atribucions que em confereix l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió municipal,
RESOLC
PRIMER.- Establir les delegacions següents en exercici de la potestat
d’autoorganització i de direcció dels serveis municipals que la llei atribueix de forma
genèrica a l’alcalde a favor del regidors/es en els termes de l’articulat que es relaciona
a continuació:
Article 1. Estructura de les competències normatives de l’alcaldia
1. Les competències de l’alcalde s’estructuren en àrees.
2. Les competències delimitades materialment, són a nivell d’àrea, amb la persona
d’un coordinador al capdavant.
3. Dins de cada àrea, la competència per a disposar actes administratius l’exerceix
l’alcalde o bé, per delegació seva, la Junta de Govern Local.
4. L’alcalde coordina totes les atribucions delegades.
L’atribució de la delegació d’una àrea a un tinent d’alcalde o regidor delegat confereix
la competència per a totes les actuacions tècniques vinculades a les matèries pròpies
de l’àrea respectiva i faculta tant per a la direcció dels serveis corresponents, com per
a la seva gestió en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers. (art. 43.3 del ROF).
Respecte a les competències de la regidoria d’Hisenda ens remetem a les Bases
d’Execució del pressupost.
Establir les següents condicions d’exercici de la delegació:
a. Les funcions delegades hauran de ser exercides personalment, sense que puguin ser
delegades en un tercer.
En tot cas aquesta Alcaldia podrà revocar o avocar en qualsevol moment el
coneixement i resolució de les atribucions delegades així com rellevar de la direcció de
les àrees o serveis que s’han atribuït a cada membre de l’equip de govern municipal.
b. Les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per aquesta
Alcaldia com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir
informada de l’exercici de la delegació, essent per tant aquestes legítimes i executives.
c. En el text dels decrets de l’Alcaldia, adoptats en virtut d’aquesta delegació, s’hi
haurà de fer constar a la part expositiva que s’adopta per delegació fent referència
expressa a la present resolució.
Article 2. Relació d’Àrees
Àrea de Govern
Àrea d’Economia i Hisenda
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Àrea de Territori
Àrea d’Atenció a les Persones
Cadascuna d’aquestes àrees es subdivideixen en les següents regidories i/o àmbits de
gestió:
a) ALCALDIA
b) SEGURETAT (Àrea de Govern)
c) URBANISME I MEDI AMBIENT (Àrea de Territori)
d) COORDINACIÓ GENERAL, (Àrea de Govern)
e) RECURSOS HUMANS, (Àrea de Govern)
f) SERVEIS SOCIALS (Àrea d’Atenció a les Persones)
g) HISENDA (Àrea Econòmica)
h) SALUT PÚBLICA (Àrea de Territori)
i) SANITAT (Àrea de Territori)
j) CONSUM (Àrea de Territori
k) VIA PÚBLICA (Àrea de Territori)
l) PROMOCIÓ ECONÒMICA (Àrea de Territori)
m) TEIXIT ASSOCIATIU (Àrea d’Atenció a les Persones)
n) ESPORTS (Àrea d’Atenció a les Persones)
o) JOVENTUT (Àrea d’Atenció a les Persones)
p) EDUCACIÓ (Àrea d’Atenció a les Persones)
q) DIVULGACIÓ CULTURAL (Àrea d’Atenció a les Persones)
r) COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA (Àrea de Govern)
s) PARTICIPACIÓ CIUTADANA (Àrea de Govern)
t) CIVISME (Àrea de Govern)
u) ENTITATS DEL TERCER SECTOR (Àrea d’Atenció a les persones)
Article 3. Alcaldia
Comprèn la direcció superior de tots els serveis municipals, secretaria, definició i
planificació de l’acció de govern municipal, la coordinació de totes les àrees, regidories
i ens instrumentals que depenen de l’Ajuntament, l’assistència tècnica a òrgans de
govern i a grups municipals, protocol, relacions institucionals, relacions exteriors,
planificació estratègica, estudis i qualsevol matèria no delegada.
Article 4. Regidoria de Seguretat
Dionís Guiteras i Rubio
Comprèn els serveis següents: gestió de la seguretat ciutadana, protecció civil i
direcció superior de la Policia Local.
Article 5. Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient
Regidor: Albert Clusella i Vilaseca
Comprèn els serveis següents: Urbanisme, projectes i obres, llicències i legalitat
urbanística, mobilitat i transport públic, camins veïnals, medi ambient, gestió de
residus, tractament d’aigües residuals i prevenció d’incendis.
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Article 6. Regidoria de Coordinació General, Recursos Humans i Serveis
Socials Bàsics.
Regidora: Montserrat Ferrer i Crusellas
Comprèn els serveis següents: Coordinació general de regidories, recursos humans
(sens perjudici que el cap superior de tot el personal, la separació del servei dels
funcionaris i l’acomiadament del personal laboral són competències indelegables de
l’Alcalde), serveis socials bàsics i gestió d’equipaments municipals.
Article 7. Regidoria d’Hisenda, Salut Pública, Sanitat, Consum
Regidora: Núria Reynés i Molist
Comprèn els serveis següents: Intervenció, tresoreria, rendes i tributs, salut pública,
sanitat i consum.
Article 8. Regidoria de Via Pública, Promoció Econòmica
Regidor: Joan Capdevila i Clarà
Comprèn els serveis següents: Conservació i manteniment de la via pública, dels parcs
i jardins, de l’enllumenat públic, de tots els edificis municipals, i del cementiri.
Activitats econòmiques, comerç, fires, mercats i promoció turística.
Article 9. Regidoria d’Esports, Teixit Associatiu
Regidor: Josep Antoni Alcantarilla i León
Comprèn els serveis següents: Esports, gestió dels equipaments municipals esportius i
culturals, entitats esportives i culturals, esdeveniments esportius i culturals i Consell
Sectorial de la Lliga de Defensa de l’Arbre Fruiter.
Article 10. Regidoria de Joventut
Regidor: Martí Padrisa i Prieto
Comprèn els serveis següents: Joventut, entitats juvenils, gestió dels equipaments
municipals juvenils i Comissió de Festes.
Article 11. Regidoria d’Educació, Divulgació Cultural
Regidora: Mercè Bigorra i Estevadeordal
Comprèn els serveis següents: Educació, Escola Bressol, Escola de Dansa, Biblioteca,
entitats educatives, Organisme Autònom Local Museu de Moià i Consell Sectorial dels
serveis municipals de Ràdio-difusió i Televisió de Moià.
Article 12. Regidoria de Comunicació, Transparència, Participació Ciutadana
Regidora: Mireia Cañas i Soler
Comprèn els serveis següents: Tecnologies de la informació i telecomunicacions,
mitjans de comunicació, Àrea TIC, portal de la transparència i processos de participació
ciutadana.
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Article 13. Regidoria de Civisme, Entitats del Tercer Sector
Regidora: Anna Roca i Querol
Comprèn els serveis següents: Civisme i convivència, atenció a la dona, immigració,
inclusió social, residència, gent gran, centre obert, atenció a la infància i entitats del
tercer sector.
SEGON.- Declarar el ple efecte de les delegacions conferides des del dia següent a la
data de la present resolució amb caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat
d’advocació de l’Alcaldia
TERCER.- Notificar la present resolució als regidors i regidores afectats, entenent
l’acceptació de les competències delegades de forma tàcita, si en el termini de tres
dies següents no es manifesta res en contra.
QUART.- Aprovar que en el text dels decrets de l’alcaldia, adoptats en virtut d’aquesta
delegació, s’hi haurà de fer constar a la part expositiva que s’adopta per delegació fent
referència expressa a la present resolució.
CINQUÈ.- l’eficàcia dels acords de delegació des de l’endemà Publicar la present
resolució, al BOPB i a la pàgina web municipal.
SISÈ.- Donar compte d’aquest decret al Ple de la Corporació
Així ho disposo i signo a Moià, davant la Secretària Accidental que en dóna fe a tres de
juliol de dos mil quinze.
Sra. Tarter.- Respecte a les delegacions sobre la facultat de resoldre mitjançant
actes administratius que afectin a tercers, entenem que només es pot fer en els
Tinents d’alcalde, no en tots el regidors.
11.02 DECRET D’ALCALDIA 267/2015 DE 3 DE JULIOL
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE
Vist el resultat de la celebració de les eleccions locals de 24 de maig de 2015 i la sessió
de constitució de l’Ajuntament i de proclamació de l’alcalde de data 13 de juny de
2015.
Entre les primeres mesures organitzatives del Consistori sorgit de cada procés
electoral, la legislació contempla la possibilitat d’organitzar les diverses àrees dels
serveis municipals i la delegació de competències en relació a la gestió de les
mateixes.
En ús de les facultats que em confereix l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 46.1 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals de 28 de novembre de 1986,
en matèria de nomenament de Tinents d’Alcalde.
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RESOLC,
PRIMER.- Nomenar Primer Tinent d’Alcalde el regidor Sr. Albert Clusella i Vilaseca.
SEGON.- Nomenar Segon Tinent d’Alcalde la regidora Sra. Montserrat Ferrer i
Crusellas.
TERCER.- Nomenar Tercer Tinent d’Alcalde el regidor Sr. Joan Capdevila i Clarà
QUART.Nomenar
Estevadeordal.

Quart

Tinent

d’Alcalde

la

regidora

Sra.

Mercè

Bigorra

CINQUÈ.- Als Tinents d’Alcalde els correspondrà substituir en la totalitat de les seves
funcions i per l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o
impediment de l’Alcalde que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions, i
sempre prèvia delegació de facultats, així com portar a terme les funcions de l'Alcalde
en els supòsits de vacant fins que prengui possessió el nou Alcalde.
No obstant això, quan l’Alcalde s’absenti del terme municipal per més de vint-i-quatre
hores, sense haver realitzat cap delegació o bé, quan per causes imprevistes li hagués
resultat impossible atorgar-la, el substituirà en la totalitat de les seves funcions el
Tinent d’Alcalde a qui correspongui, donant-se compte a la resta de la Corporació.
SISÈ.- Notificar la present resolució als interessats i publicar-ho al Butlletí Oficial de la
Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a la data de la
present resolució.
SETÈ.- Donar compte d’aquest decret al Ple de la Corporació.
11.03 DECRET D’ALCALDIA 268/2015 DE 3 DE JULIOL
DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ, CONSTITUCIÓ I COMPETÈNCIES DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Vist el resultat de la celebració de les eleccions locals de 24 de maig de 2015 i la sessió
de constitució de l’Ajuntament i de proclamació de l’alcalde de data 13 de juny de
2015.
Entre les primeres mesures organitzatives del Consistori sorgit de cada procés
electoral, la legislació contempla la possibilitat d’organitzar les diverses àrees dels
serveis municipals i la delegació de competències en relació a la gestió de les
mateixes.
La Junta de Govern Local és un òrgan d’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves
atribucions. D’acord amb la legislació de règim local aplicable no té atribuïdes
competències pròpies raó per la qual cal la prèvia delegació per tal de portar a terme
altres funcions que la genèricament atribuïda d’assistència.
Atès que la Junta de Govern Local, també és un òrgan necessari i obligatori en els
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municipis de més de 5.000 habitants, i a Catalunya, a més a més, en els municipis que
són capital de comarca (arts. 20.1.b) i 48.1.b) TRLCat.)
Atès que les juntes de govern local, per exercir les seves competències resolutòries,
tenen sessions ordinàries amb periodicitat determinada pel Ple de la Corporació (art.23
LBRL, 99 TRLCat, 112 i 113 del real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals).
En ús de les atribucions conferides pels articles 23 de la Llei Reguladora de les Bases
de Règim Local de 2 d'abril de 1985, l'article 54 a 56 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i l'article 52 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic del
Ens Locals de 28 de novembre de 1986, per a la composició, delegació i funcions de la
Junta de Govern Local
RESOLC
PRIMER.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Moià,
als regidors i regidores següents:
12345-

Dionís Guiteras i Rubio: Alcalde
Albert Clusella i Vilaseca: Primer Tinent d’Alcalde
Montserrat Ferrer i Crusellas: Segon Tinent d’Alcalde
Joan Capdevila i Clarà: Tercer Tinent d’Alcalde
Mercè Bigorra i Estevadeordal: Quart Tinent d’Alcalde

SEGON.- Assignar a la Junta de Govern Local les següents funcions:
a)L’Assistència permanent a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
b)Les competències que aquesta alcaldia de forma expressa li delega.
TERCER.- Delegar a favor de la Junta de Govern Local, com a
competència orgànica per a dictar els actes jurídics següents,
competència subjectiva municipal i quan per raó de quantia
corresponguin al Ple, d’acord amb la legislació de règim local i la
aplicable:

òrgan col·legiat, la
sempre dins de la
o d’altre límit no
resta de normativa

1. Aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com dels instruments
de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
2. Acordar l’acceptació de les subvencions de tercers que rebi l’Ajuntament quan
sigui necessari fer-ho d’acord amb les bases reguladores de les convocatòries.
3. Aprovació de les bases reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Moià,
que es concedeixin a les entitats.
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4. Aprovació dels convenis administratius de qualsevol matèria que hagi de
subscriure l’Ajuntament de Moià, que no siguin competència del Ple, facultant a
l’alcalde per a la seva signatura, si s’escau.
5. Aprovació revisió padró d’habitants.
6. Liquidacions tributàries i padrons fiscals.
7. Calendari fiscal.
8. Baixes de drets reconeguts d’ingressos tributaris, no tributaris i altres ingressos
de dret públic.
9. Aprovació de normes que no siguin competència del Ple
10.Canviar l’ordenament del trànsit.
11.Aprovació variacions de drets funeraris.
12.Resolucions sobre responsabilitat patrimonial
13.Altres atribucions assignades al municipi i que les lleis no atribueixen a altres
òrgans municipals.
QUART.- La present delegació i nomenaments tindran efectes del dia següent de la
present resolució.
CINQUÈ.- Notificar a la Junta de Govern Local, i als membres que la composen, la
present resolució.
SISÈ.- Publicar la present resolució al BOPB, i a la pàgina web municipal.
SETÈ.- Donar compte d’aquest decret al Ple de la Corporació.
Així ho disposo i signo a Moià, davant la Secretària Accidental que en dóna fe a tres de
juliol de dos mil quinze.
Sra. Tarter.- Aquesta competència de l’apartat 1, entenem que segons l’article 53.3
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la LLei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, és una competència indelegable.
12. Aprovació dels models per a les declaracions al Registre d’Interessos de la
Corporació
Amb posterioritat a la posada en funcionament dels vigents models de declaració al
Registre d’Interessos de la Corporació han estat publicades dues normes sobre la
transparència en l’acció de les administracions públiques, la Llei estatal 19/2013 de 9
de desembre (BOE 295 de 10.12.2013) i la Llei autonòmica catalana 19/2014, de 29
de desembre (DOGC 6780 de 31.12.2014), ambdues anomenades de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i que afecten a la publicació de les dades
declarades en el Registre d'Interessos, tant dels membres electes com dels càrrecs
directius.
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La Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, al seu art. 2 estableix que aquesta és d’aplicació a les entitats
que integren l’Administració Local. Així mateix, al seu art. 8 determina la informació
que s'ha de fer pública, i concretament a l'apartat 1.h) regula que s'han de fer
públiques les declaracions anuals de béns i activitats dels representants locals en els
termes previstos a l'art. 75.7 de la llei 7/1985, de 2 d'abril LRBRL i afegeix que quan el
reglament no fixi els termes en què han de fer-se públiques aquestes declaracions,
s’aplicarà allò disposat a la normativa de conflictes d'interessos en l’àmbit de
l’Administració General de l'Estat. Així mateix, afegeix, que en tot cas s'ometran les
dades relatives a la localització concreta dels béns immobles, amb la finalitat de
garantir la privacitat i seguretat dels seus titulars.
En aquest sentit, l'art. 75.7 de la LRBRL obliga als membres electes a formular (abans
de prendre possessió del seu càrrec, amb motiu del seu cessament o fi del mandat, o
quan es modifiquin les circumstàncies de fet) una declaració sobre les possibles
causes d'incompatibilitat, sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics, i una altra declaració sobre els seus béns
patrimonials i la participació en societats de tot tipus, informació d'aquestes societats i
la liquidació dels corresponents impostos.
Així mateix, l'esmentat art. 75.7 obliga que totes les declaracions anuals de béns i
activitats siguin publicades amb caràcter anual, i en tot cas, en el moment de
finalització del mandat, en els termes que fixi l'estatut municipal. Estatut municipal que
fins la data no ha estat aprovat.
En el mateix sentit, la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, al seu art. 3 disposa que aquesta és
d’aplicació a l’Administració local de Catalunya. Així mateix, al seu art. 56,
d'incompatibilitats i declaracions, regula que els alts càrrecs estan subjectes al règim
d'incompatibilitats i a les obligacions de declaració d'activitats, de béns patrimonials i
d'interessos establerts per la legislació específica; concretant-se al seu art. 4 que a
efectes d'aquesta llei, tenen la consideració d'alts càrrecs els representants locals i els
titulars dels òrgans superiors i directius.
Per tant, aquesta nova normativa sobre transparència, accés a la informació pública i
bon govern, afecta i és d’aplicació al Registre d'Interessos de les administracions
públiques i a la forma de publicar les dades declarades, la qual cosa suposa la
necessitat de disposar d'uns models que, tot acompanyant a la pròpia declaració, han
de servir per donar la publicitat que la llei obliga.
Respecte a l’aprovació dels models, l'art. 75.7 de la LRBRL disposa que aquests han de
ser aprovats pel Ple de l'entitat local.
La configuració de públic, respecte del registre d'activitats, obliga a difondre totes
aquelles activitats realitzades pels alts càrrecs i publicar-les al portal de transparència
que a tal efecte haurà d'habilitar-se, però ometent tota referència a dades personals
del declarant, llevat del seu nom i càrrec, i la data d’accés o cessament en el càrrec.
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En aquest sentit, es proposa una adequació dels models de declaració d'activitats
aprovats (un per a membres electes i un per a directius), de forma que hi hagi un únic
model que serveixi tant per a membres electes com per a directius i funcionaris
d’administració local amb habilitació nacional, així com que, amb l’omissió de les dades
de caràcter personal, serveixi també per a fer la corresponent publicitat en el portal de
transparència.
Respecte de la declaració de la situació patrimonial del declarant i l’obligació de donarhi publicitat es proposa la presentació d'una declaració específica on la informació es
presenti de forma agrupada, sense cap dada que permeti fer identificables els dret o
béns declarats, i que s’haurà d'acompanyar amb la declaració a presentar al Registre
de Béns patrimonials.
A l'igual que en els models de declaració d'activitats, en els de patrimoni, es proposa
també unificar en un sol model la declaració de membres electes i directius, però, en
aquest cas, amb l’existència de dos models diferents, un per a deixar constància en el
Registre d'Interessos, amb tot el detall dels béns i drets, i un de reduït, com s'acaba de
dir, per donar-hi publicitat en el portal de transparència.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al Ple
de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’actualització i adaptació dels models per a formular la declaració
sobre possibles causes d'incompatibilitat o sobre qualsevol activitat que proporcioni o
pugui proporcionar ingressos, així com dels béns i drets patrimonials i la participació
en societats, dels membres electes i dels directius i funcionaris d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional a presentar en el Registre d'Interessos de
l’Ajuntament de Moià, en les dues Seccions que formen aquest Registre: Secció 1 a
Activitats i Secció 2a Béns Patrimonials, i que s'acompanyen a la present proposta com
a Annexos I i II
Annex I - Model de declaració sobre causes d'incompatibilitat i sobre les activitats que
proporcionen o poden proporcionar ingressos econòmics. Secció 1 a Activitats Registre
d'Interessos (aquest model servirà per deixar constància en el Registre d'Interessos i
per a la seva publicació en el Portal de Transparència corporatiu).
Annex II - Model de declaració sobre béns patrimonials. Secció 2 a Patrimoni. Registre
d'Interessos (aquest model servirà per deixar constància només en el Registre
d'Interessos).
SEGON.- Aprovar el model específic, que s'acompanya com Annex III, per a fer
pública la situació patrimonial de les persones que declaren, als efectes de donar-hi
publicitat en el Portal de transparència de la Corporació, i que s’haurà de presentar
juntament amb la corresponent declaració de béns patrimonials per incorporar al
Registre d'Interessos.
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Annex III - Model de declaració de béns patrimonials als efectes de la seva publicació
en el Portal de Transparència (aquest model servirà per donar publicitat de la situació
patrimonial de la persona que declara en el Portal de Transparència Corporatiu).
TERCER.- Publicar les declaracions presentades, en la forma prevista, al Portal de
Transparència de l’Ajuntament de Moià.
QUART.- Utilitzar aquests models de forma obligatòria a partir de les declaracions que
es presentin amb motiu del resultat de la celebració de les eleccions locals del dia 24
de maig de 2015.
CINQUÈ.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per
a l’execució dels presents acords.
ANNEX I
REGISTRE D’INTERESSOS.

SECCIÓ 1ª ACTIVITATS

(DECLARACIÓ D’INCOMPATIBILITATS I ACTIVITATS QUE PROPORCIONEN O PODEN
PROPORCIONAR INGRESSOS ECONÒMICS )

MEMBRES ELECTES:
Nom i cognoms ................................................................................................................
Ajuntament ........................................................ Càrrec: Alcalde/ssa

/ Regidor/a

Partit Judicial .................................................................................................................
Data pressa possessió / cessament / fi mandat.....................Mandat ..............................
DIRECTIUS / FUNCIONARIS D’ADM. LOCAL AMB HABILITACIÓ NACIONAL 1:
Nom i cognoms ................................................................................................................
Càrrec...............................................................................................................................
Data accés / fi càrrec

...................................

TIPUS DECLARACIÓ :

1

Designats pel sistema de lliure designació
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Presa de possessió /accés càrrec

Cessament / fi mandat o càrrec

variació

En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i
l’article 163 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en relació l’art. 8.1.h) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre,
i a l’art. 56 de la llei autonòmica 19/2014, de 29 de desembre, ambdues de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i d’acord amb les Instruccions de funcionament i gestió del
Registre d’Interessos de la Diputació de Barcelona, formulo la següent
DECLARACIÓ:
1) Que SI/NO estic incurs/a en causa d’incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent.
2) Que en cas d’estar incurs/a en causa d’incompatibilitat, opto pel càrrec de :

3) Que en relació amb els càrrecs i les activitats que desenvolupo i/o les que em proporcionen o poden
proporcionar ingressos econòmics, indico les següents:
3.1 Càrrecs que exerceixo amb caràcter institucional o per als quals he estat designat/da per la
meva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells
d’administració, de qualsevol administració, organisme i/o empreses de capital públic.

Organisme

Càrrec
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Retribució

Indemnitzaci
ó
per
assistències

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

Res a declarar en aquest epígraf
3.2 Altres activitats públiques
3.2.1 Llocs, professions o activitats

Administració, organisme
o empresa pública

Localitat

Denominació
lloc
o càrrec

Forma de
retribució

Res a declarar en aquest epígraf
3.2.2 Càrrecs en cambres o col·legis professionals

Corporació

Localitat

Càrrec

Retribució

Dieta/
Indemnització

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

Res a declarar en aquest epígraf
3.2.3 Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social
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Organisme Pagador

Concepte

Res a declarar en aquest epígraf
3.2.4 Altres càrrecs institucionals

Òrgan/Institució

càrrec

dieta/
retribució indemnització
SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO

Res a declarar en aquest epígraf
3.3 Activitats privades
3.3.1 Activitats per compte propi

Empresa

Domicili social

Localitat
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Descripció
activitat

NIF

Res a declarar en aquest epígraf
3.3.2 Activitats per compte d’altri

Empresa

Domicili social

Localitat

Descripció
activitat

NIF

Res a declarar en aquest epígraf
3.3.3 Exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats
mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa

Societat, fundació o
consorci

Domicili social

Activitat privada
de la societat:

Càrrec
desenvolupat

Res a declarar en aquest epígraf
3.3.4 Càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona
vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la
representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la
seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local

Empresa

Participació

NIF
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Titular

Parentiu

Res a declarar en aquest epígraf
3.4 Qualsevol altra remuneració amb càrrec als pressupostos de les administracions
públiques, els seus organismes o empreses

4) Observacions, aclariments o ampliació de dades

(localitat i data)
El/La Declarant,

Davant meu:
El/La Secretari/a general

(nom i cognoms)

(nom i cognoms)
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D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
s’informa a la persona interessada que les dades facilitades, i la pròpia declaració, seran incloses en el fitxer del registre
d’interessos, conservant-se en suport paper i en suport electrònic, previ el seu escaneig. El responsable del fitxer és
l’Ajuntament i seran tractades amb la finalitat de mantenir actualitzat el registre d’interessos d’activitats i béns
patrimonials dels membres electes, el personal directiu i/o amb habilitació estatal.
Igualment s’informa a les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició en els termes i amb les condicions establertes a la llei, dirigint un escrit adreçat a l’ Alcaldia/Presidència amb
indicació expressa de les actuacions a realitzar.
Amb la signatura d’aquesta declaració el/la declarant, accepta la normativa que regula el Registre d’Interessos de
l’Ajuntament Igualment autoritza a fer-la pública al Portal de Transparència o a la Seu Electrònica Corporativa, en la
forma prevista a les Instruccions de funcionament i gestió del Registre d’Interessos, d’acord amb les normes vigents
sobre transparència.

ANNEX II

REGISTRE D’INTERESSOS.

SECCIÓ 2ª BÉNS PATRIMONIALS

(DECLARACIÓ DE BÉNS I PATRIMONI)
MEMBRES ELECTES:
Nom i cognoms ...............................................................................................................................
Ajuntament .....................................................................

Càrrec: Alcalde/ssa

/ Regidor/a

Partit Judicial ...............................................................................................................................
Data pressa possessió / cessament / fi mandat............................

Mandat ...................................

DIRECTIUS / FUNCIONARIS D’ADM. LOCAL AMB HABILITACIÓ NACIONAL 2:
Nom i cognoms ................................................................................................................
Càrrec...............................................................................................................................
Data accés / fi càrrec

...................................

TIPUS DECLARACIÓ :
Presa de possessió / accés càrrec

2

Cessament / fi mandat o càrrec

Designats pel sistema de lliure designació
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variació

En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i
l’article 163 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en relació l’art. 8.1.h) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre,
i a l’art. 56 de la llei autonòmica 19/2014, de 29 de desembre, ambdues de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i d’acord amb les Instruccions de funcionament i gestió del
Registre d’Interessos de la Diputació de Barcelona, formulo la següent
DECLARACIÓ:

A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs)
Tipus
de bé

Ubicació
(població i
adreça)

Coeficie
nt
propietat

Càrregues
o
gravàmens

Valor
Títol
Data/any cadastral
adquisici adquisici Valor
ó
ó
escripturat

(especificar
)

(especificar
)

Res a declarar en aquest epígraf
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o

B. BÉNS MOBLES:
B.1 VEHICLES
Marca i Model

Matrícula

Any d’adquisició

Res a declarar en aquest epígraf
B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS
(Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)
Descripció

Valoració

Total

Res a declarar en aquest epígraf
B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE QUALSEVOL
TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions)
Descripció

Valoració o nombre de títols
(especificar)

Total

Res a declarar en aquest epígraf
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B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES
FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE
Entitat dipositària

% Titularitat

Saldo actual o
saldo mitjà
(especificar)

Total

Res a declarar en aquest epígraf
B.5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18.000 EUROS
(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual o
industrial, etc.)
Import / valor total ...................................
Especificar:

Res a declarar en aquest epígraf
C. ALTRES MANIFESTACIONS RELATIVES A LA MEVA SITUACIÓ PATRIMONIAL/
OBSERVACIONS
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REFERÈNCIA A LA LIQUIDACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA, DEL PATRIMONI I
SOCIETATS 3
Als efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, declaro:
haver procedit a la liquidació per l’impost sobre la Renda de les persones físiques
corresponent al passat exercici, cosa que SI/NO acredito mitjançant fotocòpia del document
d’ingrés o devolució (model 100) o certificació expedida per l’Agència Tributària.
no haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar obligat/da a ferho.
Als efectes de l’Impost sobre el Patrimoni, declaro :
haver procedit a la liquidació per l’impost corresponent al passat exercici, cosa que acredito
aportant fotocòpia del document d’ingrés model 714 o certificació expedida per l’Agència
Tributària.
no haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar obligat/da a ferho.

Als efectes de l’Impost sobre Societats :
aporto comprovant de la liquidació de l’Impost corresponent al passat exercici, respecte de les
societats on posseeixo més del 50% del capital o tinc majoria de vot en la presa de decisions.
declaro que no tinc participació en societats que ultrapassi el 50% del capital social, ni tinc
majoria de vot en la presa de decisions en cap societat.

3

Si la declaració és conjunta dissociar o treure la informació del cònjuge de manera que només siguin llegibles les dades
de la persona que declara.
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Altres declaracions d’impostos exigibles sobre la Renda i/o Patrimoni :

(localitat i data)
El/La Declarant,

Davant meu:
El/La Secretari/a general

(nom i cognoms)

(nom i cognoms)

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
s’informa a la persona interessada que les dades facilitades, i la pròpia declaració, seran incloses en el fitxer del registre
d’interessos, conservant-se en suport paper i en suport electrònic, previ el seu escaneig. El responsable del fitxer és
l’Ajuntament, i seran tractades amb la finalitat de mantenir actualitzat el registre d’interessos d’activitats i béns
patrimonials dels membres electes, el personal directiu i/o amb habilitació estatal.
Igualment s’informa a les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició en els termes i amb les condicions establertes a la llei, dirigint un escrit adreçat a l’ Alcaldia/Presidència amb
indicació expressa de les actuacions a realitzar.
Amb la signatura d’aquesta declaració el/la declarant, accepta la normativa que regula el Registre d’Interessos de
l’Ajuntament.

ANNEX III
REGISTRE D’INTERESSOS.

SECCIÓ 2ª BÉNS PATRIMONIALS

(Declaració a efectes de la seva publicació al Portal de Transparència o Seu Electrònica)
Data presentació ......................................

Núm. Registre d’Interessos ..........................

MEMBRES ELECTES:
Nom i cognoms ...............................................................................................................................
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Ajuntament .....................................................................

Càrrec: Alcalde/ssa

/ Regidor/a

Partit Judicial ...............................................................................................................................
Data pressa possessió / cessament /fi mandat ...........................

Mandat ...................................

DIRECTIUS / FUNCIONARIS D’ADM. LOCAL AMB HABILITACIÓ NACIONAL 4:
Nom i cognoms ................................................................................................................
Càrrec...............................................................................................................................
Data accés / fi càrrec

...................................

TIPUS DECLARACIÓ :
Presa de possessió / accés càrrec

Cessament / fi mandat o càrrec

variació

En compliment del que disposa l’art. 8.1.h) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i a l’art. 56
de la llei autonòmica 19/2014, de 29 de desembre, ambdues de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, en relació a l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del
règim local, i l’article 163 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i d’acord amb es Instruccions de funcionament i gestió
del Registre d’Interessos de la Diputació de Barcelona, formulo la següent
DECLARACIÓ:
1.- Que en la data que s’indica he formulat declaració relativa a la meva situació patrimonial.
2.- Que, en relació amb la declaració corresponent sobre els béns i drets patrimonials que
conformen el meu patrimoni, i per tal de facilitar la publicació de les dades declarades, al Portal de
Transparència o a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, i deixar constància al meu
expedient en el Registre d’Interessos, acompanyo aquesta declaració específica, referida a la
informació continguda a la dita declaració.

A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs)
Tipus
de bé

4

Municipi

Coeficie
nt
propietat

Càrregues
o
gravàmens

Designats pel sistema de lliure designació
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Valor
Títol
Data/any cadastral
adquisici adquisici Valor
ó
ó
escripturat

o

(especificar
)

(especificar
)

Res a declarar en aquest epígraf
B. BÉNS MOBLES:
B.1 VEHICLES
Marca i Model

Any d’adquisició

Res a declarar en aquest epígraf
B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS
(Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)
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Import / valor total ...................................
Res a declarar en aquest epígraf

B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE QUALSEVOL
TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions)
Import / valor total ...................................

Res a declarar en aquest epígraf
B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES
FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE
Import / valor total ...................................

Res a declarar en aquest epígraf
B.5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18.000 EUROS
(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual o
industrial, etc.)
Import / valor total ...................................

Res a declarar en aquest epígraf
C. ALTRES MANIFESTACIONS RELATIVES A LA MEVA SITUACIÓ PATRIMONIAL/
OBSERVACIONS

He fet la liquidació de la renda - IRPF (exercici anterior)

He aportat justificant

Aporto comprovant liquidació impost Societats amb participació de més del 50%
(exercici anterior)
(localitat i data)
El/La Declarant,

Davant meu:
El/La Secretari/a general

(nom i cognoms)

(nom i cognoms)
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D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
s’informa a la persona interessada que les dades facilitades, i la pròpia declaració, seran incloses en el fitxer del registre
d’interessos, conservant-se en suport paper i en suport electrònic, previ el seu escaneig. El responsable del fitxer és
l’Ajuntament, i seran tractades amb la finalitat de mantenir actualitzat el registre d’interessos d’activitats i béns
patrimonials dels membres electes, el personal directiu i/o amb habilitació estatal.
Igualment s’informa a les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició en els termes i amb les condicions establertes a la llei, dirigint un escrit adreçat a l’ Alcaldia/Presidència amb
indicació expressa de les actuacions a realitzar.
Amb la signatura d’aquesta declaració el/la declarant, accepta la normativa que regula el Registre d’Interessos de
l’Ajuntament. Igualment autoritza a fer-la pública al Portal de Transparència o a la Seu Electrònica Corporativa, en la
forma prevista a les Instruccions de funcionament i gestió del Registre d’Interessos, d’acord amb les normes vigents
sobre transparència.

VOTACIÓ_______________________________________________
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels dotze regidors assistents
dels tretze que integren el consistori (nou d’Ara Moià i tres de CiU) aprova el present
dictamen.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
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