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

Departament: Secretaria
Tema: Ple Ordinari de 19 de febrer de 2020
Expedient: PLN/2020/2

Acta de la Sessió Ordinària del Ple de 19de febrer de 2020 núm.
2
Identificació de la sessió





Número: 02/2020
Caràcter: Ordinari.
Data: 19 de febrer de 2020.
Horari: De les 21:00 del dia 19 de febrer del 2020 a les 22:55 hores del dia 19
de febrer del 2020.
 Lloc: Saló de Sessions de la Casa de la Vila.

Assistents
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio, d’Ara Moià.
Regidors/es
Senyora Montserrat Ferrer i Crusellas, d’Ara Moià.
Senyor Gabriel Roselló i Saurí, d’Ara Moià
Senyora Gemma Bisbal i Otero d’Ara Moià
Senyor Sebastià Ferrer i Serra, d’Ara Moià
Senyora Laia Bonells i Oliver, d’Ara Moià
Senyora Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, de Junts per Moià
Senyora Montserrat i Girbau i Passarell, de Junts per Moià
Senyor Jordi Marsinyach i Homs, de Junts Per Moià
Senyor Jofre Torras i Soler, de Junts per Moià
Senyora Basharat Changue i Canalejo, de Capgirem Moià
Senyor Dídac Rimoldi i Camí, de Capgirem Moià (Mitjançant videoconferència)
Senyora Susana Tapia San Pedro, de PSC Moià

Secretari de la Corporació
Joan Manso Bosoms
Interventor
Senyor Lluis Solé i Díez.
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Intervencions
Les intervencions han quedat enregistrades en el Vídeo de la Sessió certificat pel
Secretari, custodiat al Servidor a disposició dels Regidors i qualsevol altre interessat
i publicat a la Web Municipal per a general coneixement, el qual forma part integrant
d’aquesta Acta a tots els efectes legals.

Ordre del Dia
Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 22 de gener de 2020
2. Expedient 1718/2019. Proposta d'acord d'aprovació inicial del
Pressupost General, la Plantilla i el Catàleg de Llocs de Treball de
l'Ajuntament de Moià i la Societat Municipal d'Aigües de Moià
S.A., per l'any 2020
3. Expedient 249/2020. Proposta d'acord d'aprovació de l’increment
de les retribucions per a l’any 2020 per al personal del Règim
Funcionari i Laboral que presta serveis a l’Ajuntament de Moià i
Societat Municipal d’Aigües de Moià, S.A.
4. Expedient 69/2014.Proposta d’acord de declaració de la fermesa
de l’acord de ple de data 14 d’octubre del 2018 de resolució de
mutu acord del Contracte d’Assistència Tècnica de Redacció de
la Revisió del POUM de Moià i de retorn de la fermança
dipositada.
5. Expedient 2027/2018. Proposta d’acord de desistiment de la
Contractació de Serveis d’Assistència Tècnica de Redacció de la
Revisió del POUM de Moià, aprovat pel ple en data 23 de gener
del 2019
6. Expedient 259/2020. Proposta d'acord d'aprovació de l'expedient
de contractació, per procediment obert simplificat, dels serveis per
a la finalització de la redacció de POUM
7. Expedient 1655/2019. Proposta de modificació del calendari de
sessions de Ple, Comissió Informativa Permanent del Ple i Junta
de Govern Local per al 2020
8. Expedient 262/2020. Proposta d’aprovació de l’actualització del
Conveni-Tipus sobre l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del
Padró d’Habitants dels ens locals (AGIPH)
9. Expedient 2133/2019. Ratificació del Decret 2020-0096 d'adhesió
al contracte derivat de l'acord marc de subministrament d'energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
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adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a
l'empresa Endesa Eenergia, SAU
10. Expedient 188/2020. Ratificació del Decret d'Alcaldia 2020-0103
d'Adhesió a l'Acord Marc del Servei d'Assegurances de
responsabilitat civil i patrimonial
11. Expedient 1131/2019. Ratificació del Decret d'Alcaldia número
2020-0080 relatiu al nomenament del secretari substitut del Jutjat
de Pau de Moià
12. Expedient 229/2020. Proposta d'acord de bonificació de la
liquidació de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres
corresponent a la llicència d'obra per a la rehabilitació de la
façana del Centre d'Assistència Primària de Moià
13. Expedient 302/2020. Proposta d'acord de bonificació de la
liquidació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
corresponent a llicències d'obra que s'atorguin per arreglar els
desperfectes ocasionats per la tempesta "Glòria"
Activitat de control
14. Dació de compte al Ple de l’informe emès per l’interventor
municipal sobre el seguiment del Pla d'Ajust - Quart Trimestre
2019
15. Dació de compte de l’informe de morositat i del període mig de
pagament de l’Ajuntament de Moià corresponent al quart trimestre
de 2019
16. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia del número 31/2020 de
data 13-01-2020 al 111/2020 de data 07-02-2020.
17. Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local del 15
i 29 de gener de 2020
Precs i preguntes
18. Precs i preguntes dels Grups Municipals

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 18 de desembre de
2019
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Se sotmet a la consideració dels Regidors l’acta de la sessió ordinària del de 18
de desembre de 2019, la qual esdevé aprovada per unanimitat i assentiment dels
tretze regidors assistents dels tretze que en formen el Ple.

2. Proposta d'acord d'aprovació inicial del Pressupost General, la
Plantilla i el Catàleg de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Moià i la
Societat Municipal d'Aigües de Moià S.A., per l'any 2020
Antecedents
Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici
econòmic 2020, així com, les seves Bases d'Execució, la Plantilla de Personal
comprensiva de tots els llocs de treball i el catàleg, de conformitat amb el que es
disposa en els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes
Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la
Llei 39/1988.
L’interventor de l’Ajuntament ha emès l’informe que figura a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
Atès el registre d’entrada 2020-E-RC-323 de data 7 de febrer de 2020 del Jutjat
de 1a Instància i Instrucció número 6 de Manresa, secció civil, relatiu al procediment
executiu 208/2019 PS oposició a l’execució 3/2020R, auto 20/2020, pel qual
s’acorda la continuació del procés executiu contra l’ajuntament de Moià per import de
quaranta mil nou-cents dinou euros amb seixanta-vuit cèntims (40.919,68 euros) de
principal, instat per BBVA SA en relació a la reclamació creditícia al Club Esportiu
Moià. En tractar-se d’un fet sobrevingut a la confecció del pressupost i donada
l’obligació de compliment de sentències judicials amb la màxima celeritat, cal
introduir modificacions al pressupost presentat.

Fonaments de dret
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent, i els pressupostos de les empreses que l’integren els han proposat
prèviament els òrgans competents, conformement als seus estatuts o al document
fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles
162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90,
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de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988; i la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
dotze de febrer de dos mil vint.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb els vots a
favor de Dionís Guiteras Rubio, Montserrat Ferrer Crusellas, Gabriel Roselló Saurí,
Gemma Bisbal Otero, Sebastià Ferrer Serra i Laia Bonells Oliver d’Ara Moià, amb els
vots a favor de Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, Montserrat Girbau Passarell,
Jordi Marsinyac Homs i Jofre Torras Soler de Junts per Moià, amb el vot a favor de
Basharat Changue Canalejo de Capgirem Moià, amb l’abstenció de Didac Rimoldi
Camí de Capgirem Moià i amb l’abstenció de Susana Tapia San Pedro de PSC
Moià.

Acorda
Primer. APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Moià i de
la Societat Municipal d’Aigües de Moià SA per a l’exercici 2020. El Pressupost de
l’Ajuntament, resumit per capítols, és el següent:
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AJUNTAMENT DE MOIÀ - 2020
DESPESES

AJUNTAMENT

CAPÍTOL I

DESPESES DE PERSONAL

2.574.110,39 €

38,87%

CAPÍTOL II

DESP.BÉNS CORRENTS I SERVEIS

2.494.434,46 €

37,66%

CAPÍTOL III

DESPESES FINANCERES

83.033,39 €

1,25%

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

313.159,52 €

4,73%

CAPÍTOL V

FONS DE CONTINGÈNCIA

48.331,80 €

0,73%

CAPÍTOL VI

INVERSIONS REALS

646.201,17 €

9,76%

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1.000,00 €

0,02%

CAPÍTOL VIII

ACTIUS FINANCERS

€

0,00%

CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS

462.618,24 €

6,99%

6.622.888,97 €

100%

-

TOTAL
INGRESSOS

AJUNTAMENT

CAPÍTOL I

IMPOSTOS DIRECTES

CAPÍTOL II

IMPOSTOS INDIRECTES

CAPÍTOL III

3.615.500,00 €

54,59%

36.000,00 €

0,54%

TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.335.355,28 €

20,16%

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.534.030,69 €

23,16%

CAPÍTOL V

INGRESSOS PATRIMONIALS

102.003,00 €

1,54%

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%

6.622.888,97 €

100%

TOTAL

Segon. APROVAR inicialment la plantilla del personal per a l’exercici 2020.
Tercer. APROVAR inicialment el catàleg de llocs de treball per a l’exercici 2020.
Quart. APROVAR inicialment les bases d’execució del pressupost general per a
l’exercici 2020.
Cinquè. APROVAR per les causes sobrevingudes exposades en els antecedents
un increment a la consignació a l’aplicació pressupostària 01-9200-226.04 per un
import de quaranta mil nou-cents dinou euros amb seixanta-vuit cèntims (40.919,68
euros) amb càrrec a 5 aplicacions pressupostàries del pressupost segons es detalla:
capítol aplic pressupostària
2
01-9200-226.04
2
03-1510-227.06
4
01-9200-480.00
4
09-2310-480.01
5
01-9290-500.00
6
10-1650-633.01

concepte
JURÍDICS, CONTENCIOSOS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (PROJECTES URBANÍSTICS)
A FAM ÍLIES I INSTIT SENSE AFANY DE LUCRE-PROJECTES SINGULARS
PLA D'AJUDA A GENT AM B DIFICULTATS ECONÒM IQUES
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IM PREVISTOS
M ILLORA EFICIÈNCIA DE L'ENLLUM ENAT PÚBLIC -ENERGIA VERDA
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crèdits inicials
29.000,00 €
85.500,00 €
40.000,00 €
87.000,00 €
48.331,80 €
146.029,00 €
435.860,80 €

-

ajust
crèdits definitius
40.919,68 €
69.919,68 €
5.000,00 €
80.500,00 €
5.000,00 €
35.000,00 €
5.000,00 €
82.000,00 €
10.919,68 €
37.412,12 €
15.000,00 €
131.029,00 €
- €
435.860,80 €
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Quedant la proposta definitiva d’aprovació del pressupost General, un cop
modificada, amb el següent resum per capítols:

AJUNTAMENT DE MOIÀ - 2020
DESPESES

AJUNTAMENT

CAPÍTOL I

DESPESES DE PERSONAL

2.574.110,39 €

38,87%

CAPÍTOL II

DESP.BÉNS CORRENTS I SERVEIS

2.530.354,14 €

38,21%

CAPÍTOL III

DESPESES FINANCERES

83.033,39 €

1,25%

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

303.159,52 €

4,58%

CAPÍTOL V

FONS DE CONTINGÈNCIA

37.412,12 €

0,56%

CAPÍTOL VI

INVERSIONS REALS

631.201,17 €

9,53%

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1.000,00 €

0,02%

CAPÍTOL VIII

ACTIUS FINANCERS

€

0,00%

CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS

462.618,24 €

6,99%

6.622.888,97 €

100%

TOTAL
INGRESSOS

-

AJUNTAMENT
3.615.500,00 €

CAPÍTOL I

IMPOSTOS DIRECTES

CAPÍTOL II

IMPOSTOS INDIRECTES

36.000,00 €

0,54%

CAPÍTOL III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.335.355,28 €

20,16%

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.534.030,69 €

23,16%

CAPÍTOL V

INGRESSOS PATRIMONIALS

102.003,00 €

1,54%

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%

6.622.888,97 €

100%

TOTAL

54,59%

Sisè. EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
Setè. CONSIDERAR l’aprovació inicial del pressupost general com a definitiva si
no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen
l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vuitè. REMETRE còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
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Novè. FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
per a la formalització dels presents acords.

3. Proposta d’aprovació de l’Increment de les Retribucions per al 2020
per al Personal del Règim Funcionari i Laboral que presta serveis a
l’Ajuntament de Moià i a la Societat Municipal d’aigües de Moià, S.A
Fets
L’article 3 del Real Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven les
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, publicada en
el Butlletí Oficial de l’Estat el dia 22 de gener de 2020, determina els increments que
les retribucions del personal al servei del sector públic podran experimentar durant
l’exercici 2020.

Fonaments de dret
Article 3.1c del Real Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven les
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, relatiu a
l’àmbit d’aplicació.
Article 3.2 del Real Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven les
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, segons el
qual, en l’any 2020, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran
experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31
de desembre de 2019, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de
comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del
mateix.
A més de l’anterior, si el increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus
constants al 2019 arribés o superés el 2,5 per cent, s’afegiria, amb efectes d’1 de
juliol de 2020, un altre 1 per cent d’increment salarial.
A més, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,30 per cent de la massa
salarial per a, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de
la productivitat o l'eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb
funcions equiparables, l'homologació de complements de destinació o l'aportació a
plans de pensions.
Article 3.7 del Real Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven les
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, el qual
estableix que el disposat en els articles anteriors ha d’entendre’s sense perjudici de
les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin
imprescindibles pel contingut del llocs de treball, per la variació del número d’efectius
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assignats a cada programa o per el grau de consecució dels objectius fixats al
mateix.
Article 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, en relació a les competències del ple de la corporació.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
dotze de febrer de dos mil vint.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels tretze regidors
assistents dels tretze regidors que en formen el ple,

Acorda
Primer. FIXAR un increment de les retribucions bàsiques i complementàries del
2% a tot el personal funcionari i laboral inclòs en el catàleg de l’Ajuntament de Moià i
Societat Municipal Aigües de Moià i programes temporals no vinculats a
subvencions, així com els càrrecs electes amb dedicació total o parcial, amb efectes
des de l’1 de gener de 2020, d’acord amb el que es preveu al Real Decret-Llei
2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven les mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic, sense perjudici de les adequacions
retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel
contingut del llocs de treball.
Segon. CONDICIONAR l’eficàcia del present acord, en allò que fa referència a les
retribucions complementàries exceptuant el Complement de Destí, a l’aprovació
definitiva i ulterior publicació del pressupost general per l’any 2020. Aquesta
condició tindrà efectes suspensius sobre l’acord adoptat.
Tercer. FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcaldepresident per a la formalització del present acord.

4. Proposta d’acord de declaració de la fermesa de l’acord de ple de
data 14 d’octubre del 2018 de resolució de mutu acord del Contracte
d’Assistència Tècnica de Redacció de la Revisió del POUM de Moià i
de retorn de la fermança dipositada
Fets
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El Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 18 de desembre de
2014 va adjudicar el contracte dels treballs de finalització del POUM de Moià a
l’empresa Narcís Tusell, SLP per un import de 92.160,00 euros IVA exclòs.
El 16 de desembre de 2014 l’empresa Narcís Tusell, SLP va ingressar en
concepte de garantia la quantitat de 4.608,00 € equivalent al cinc per cent (5%) del
preu de l’adjudicació sense IVA.
El 31 de juliol de 2018 el senyor Narcís Tusell i Borràs, en representació de Narcís
Tusell SLP, manifesta la sol·licitud de declarar resolt el contracte de 27 de gener de
2015 celebrat en virtut de l’adjudicació a la contractista dels treballs de finalització
del POUM, per causa de desistiment de l’Administració, i que s’ordeni la devolució al
contractista de l’aval constituït en garantia del contracte.
En data 24 de setembre de 2018 el Secretari de l’Ajuntament Miquel Colom
informa sobre la sol·licitud de resolució del Contracte de Serveis de Redacció del
POUM presentada per Narcís Tusell, SLP.
El Ple de la Corporació en sessió de data 17 d’octubre de 2018 va aprovar la
sol·licitud presentada per Narcís Tusell SLP de resolució de mutu acord del
Contracte d’Assistència Tècnica de Redacció de la Revisió del POUM de Moià,
considerant que la possibilitat de resoldre el contracte de forma amistosa era
preferible a l’alternativa d’exigir a l’actual contractista la finalització dels treballs
davant les desavinences entre l’equip redactor i els tècnics municipals.
En data 17 de novembre del 2018, el grup municipal del PDECAT Moià formula
recurs potestatiu de reposició contra l’acord descrit, subscrit per la seva portaveu.
En posterioritat a aquesta data, s’ha requerit en diferents ocasions per part de
l’empresa Narcís Tusell, la devolució de la fiança dipositada.
En data 15 de gener del 2020, el Secretari de l’Ajuntament de Moià Senyor Joan
Manso Bosoms emet informe la literalitat del qual es transcriu a continuació, que
conclou “Contra l’acord indicat es formulà recurs potestatiu de reposició per part del
grup municipal del PDECAT Moià, els regidors del qual tal i com estableix la
legislació vigent i la jurisprudència havien votat en contra de l’acord adoptat en la
sessió plenària. El recurs fou formulat en temps i forma per la portaveu de dit grup
municipal. De conformitat amb l’article 124 de la mateixa llei, el termini per a la
resolució de dit recurs es d’un mes a comptar des de la interposició. Transcorregut el
citat termini sense resolució expressa per part de l’administració, calia entendre el
recurs desestimat en els termes que s’expressa l’article 24, referent al silenci
administratiu de la mateixa llei. Contra dita desestimació presumpta, no es va
formular per la part actora el corresponent recurs contenciós administratiu. L’article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la Jurisdicció Contencioso –
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Administrativa estableix que el termini per la interposició del recurs és de sis mesos
en actes de naturalesa presumpta, a comptar en el supòsit dels recursos potestatiu
de reposició des de l’endemà del dia en que finalitzava el termini de resolució per
part de l’administració. En data 17 de juny del 2018, davant la falta d’impugnació per
la part actora es va produir la fermesa de l’acte administratiu impugnat”.
Dit informe afegeix “Cal prendre en consideració, que l’acceptació de la resolució
de mutu acord pressuposa que no existeix cap altre causa no imputable al
contractista, eximint al mateix de responsabilitat per incompliments davant de la
resolució amistosa. En aquest sentit l’article 102 del Real Decret Legislatiu estableix
que la garantia no es retorna o cancel·la fins que no s’hagi produït el venciment del
termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins
que es declari la resolució del contracte sense culpa del contractista.
Una vegada produïda la resolució de mutu acord, amb caràcter amistós i sense
culpa del contractista, i en atenció al caràcter ferm de la mateixa, procedeix la
devolució de la garantia definitiva dipositada en els termes que estableix el Reial
Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic al qual es remet íntegrament aquest informe”.
És per això que dit informe conclou “Una vegada produïda la resolució de mutu
acord, amb caràcter amistós i sense culpa del contractista, i en atenció al caràcter
ferm de la mateixa, procedeix la devolució de la garantia definitiva dipositada en els
termes que estableix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic al qual es remet íntegrament aquest
informe.”
La Comissió Informativa del Ple ha dictaminat favorablement la proposta d’acord,
en la sessió ordinària celebrada en data 12 de febrer del 2019.

Fonaments de Dret
STC Ple 20 de març de 1997, número 61/1997, 25 d'abril de 1997.
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. Text refós de la Llei d’urbanisme.
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de
de desembre, del dret a l'habitatge.
Article 48 de la ordenança fiscal núm. 5 reguladora de les obligacions durant
l’execució i conclusió de les obres.
Article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local atribueix a l’alcalde el desenvolupament de la gestió econòmica.
Real Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
dotze de febrer de dos mil vint.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb els vots a
favor de Dionís Guiteras Rubio, Montserrat Ferrer Crusellas, Gabriel Roselló Saurí,
Gemma Bisbal Otero, Sebastià Ferrer Serra i Laia Bonells Oliver d’Ara Moià, amb els
vots a favor de Susana Tapia San Pedro del PSC Moià, amb els vots en contra de
Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, Montserrat Girbau Passarell, Jordi Marsinyac
Homs i Jofre Torras Soler de Junts per Moià, amb el vots en contra de Basharat
Changue Canalejo i Didac Rimoldi Camí de Capgirem Moià.

Acorda
Primer. Declarar la fermesa de l’acord de Ple de data 14 d’octubre del 2018, pel
qual es va aprovar resolució de mutu acord del Contracte d’Assistència Tècnica de
Redacció de la Revisió del POUM de Moià, considerant que la possibilitat de
resoldre el contracte de forma amistosa era preferible a l’alternativa d’exigir al
contractista Narcís Tusell SLP, la finalització dels treballs davant les desavinences
entre l’equip redactor i els tècnics municipals; vist que el recurs potestatiu de
reposició interposat contra el mateix pel Grup Municipal del PDECAT Moià fou
desestimat per silenci administratiu i contra tal desestimació no es va interposar
recurs contenciós administratiu en el termini establert per l’article 46 Llei 29/1998, de
13 de juliol reguladora de la Jurisdicció Contencioso – Administrativa.
Segon. Aprovar la devolució a l’empresa Narcís Tusell, SLP de la fermança per
import de 4.608,00 € corresponent a l’Aval nº 45953/14 dipositada en concepte de
garantia del Contracte dels treballs de finalització del POUM de Moià, sense perjudici
d’allò que estableix l’article 236.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aplicable al cas per raons d’ordre transitori.
Tercer. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’àrea econòmica
municipal.

5. Proposta d’acord de desistiment de la Contractació de Serveis
d’Assistència Tècnica de Redacció de la Revisió del POUM de Moià,
aprovat pel ple en data 23 de gener del 2019
Fets
En data 23 de gener del 2019, el ple de la Corporació aprova un nou expedient de
contractació dels Serveis de Finalització de la Redacció del POUM de Moià.
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Una vegada publicat l’expedient al perfil del contractant i als diaris oficials, s’obre
termini per a la presentació d’ofertes.
En data 4 de febrer del 2019, el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya remet
e-mail a l’Ajuntament efectuant algunes consideracions en relació a l’expedient
indicat.
En data 22 de febrer del 2019 es formula recurs potestatiu de reposició contra
l’acord anteriorment indicat, per part de l’arquietecte Senyor Miquel Orriols i Mas.
Fruit de la licitació es presentaran diferents ofertes, que mai varen arribar a ésser
valorades per la Mesa de Contractació.
En data 15 de gener del 2020, en el marc de la reunió de treball dels 13 regidors
de la corporació en matèria d’urbanisme, es sol·licita in voce al secretari informe
jurídic sobre la situació actual d’ambós d’expedients, així com les recomanacions
relatives a la continuació de dits expedients, vista la necessitat d’avançar en la
finalització de la redacció del POUM de Moià.
En data 15 de gener del 2020, el Secretari de l’Ajuntament de Moià Senyor Joan
Manso Bosoms emet informe la literalitat del qual es transcriu a continuació, que
conclou “De tot l’exposat, procedeix afirmar que la inoperativitat de l’institut de la
caducitat en la contractació pública no pot ser causa, al meu entendre per continuar
la tramitació de l’expedient objecte d’anàlisi quasi un any més tard, sense més tràmit.
Procedeix declarar la renúncia per part de l’òrgan de contractació i iniciar noves
licitacions amb la mateixa naturalesa contractual. I tot això, se’ns perjudici de la
oportunitat d’ajustar determinats aspectes dels plecs, en atenció a les al·legacions
formulades, en el marc del criteri d’aquesta Secretaria i sempre que s’estimi
pertinent”.
La Comissió Informativa del Ple ha dictaminat favorablement aquesta proposta
d’acord en la sessió ordinària celebrada en data 12 de febrer del 2020.

Fonaments de Dret
Article 152 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques
STS de la Sala Contencioso-Administrativa de 2 d’octubre del 2007 i de 13
d’octubre del 2008
Informe 02/2015 de 22 de gener de la Junta Regional de Contractació
Administrativa de la Regió de Múrcia.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
dotze de febrer de dos mil vint.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels tretze regidors
assistents dels tretze regidors que en formen el ple,

Acorda
Primer. Desistir del procediment d’adjudicació de la Contractació de Serveis
d’Assistència Tècnica de Redacció de la Revisió del POUM de Moià, tramitat arran
de l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació de ple de data 23 de gener del
2019.
Segon. Vist el caràcter no subsanable del vici a les normes de preparació del
contracte, declarar que la causa d’interès públic que justifica dit desistiment rau en la
paràlisi en la tramitació soferta per l’expedient de contractació indicat durant un
període superior a un any i vist que la inoperativitat de l’institut de la caducitat en la
contractació pública no pot ser causa, per continuar la tramitació de l’expedient
objecte d’anàlisi, quasi un any més tard, sense més tràmit.
Tercer. Notificar el present acord, a tots els candidats o licitadors que formularen
ofertes a la contractació en dit expedient, de conformitat amb l’article 152.1 de la Llei
9/2017 de Contractes del Sector Públic.
Quart. Publicar al Perfil del Contractant l’acord de desistiment de conformitat amb
l’article 64 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

6. Proposta d’inici de l’expedient de Contractació de Serveis per a la
l’Execució dels Treballs de Finalització del POUM
S’efectuen dues esmenes a la proposta d'acord.
L'esmena primera fa referència al canvi proposat per la CUP sobre la decisió de la
Comissió del POUM
L'esmena segona fa referència a l'esmena incorporada que consta a l'expedient, i
que fou acordada en la Comissió Informativa del Ple.
Les esmenes es discuteixen i es voten amb el següent resultat:
Resultat esmena 1: UNANIMITAT
Resultat esmena 2: UNANIMITAT
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Fets
Vista la Memòria Justificativa del Contracte de Serveis de Finalització dels
Treballs de Redacció del POUM, del procediment utilitzat per a la seva adjudicació i
de la inconveniència de dividir el contracte en lots, que es dona per reproduïda a
continuació, per tal que serveixi de motivació a la resolució que es prendrà
seguidament en base a ella, conforme a l’establert per l’article 88.6 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Vist l’informe d’insuficiència de mitjans.
Considerant que és extremadament urgent de culminar els treballs de revisió del
POUM en tràmit, amb la finalitat de posar al dia el PGMO de 1984 i establir un marc
de referència coherent amb l’estructura general i orgànica del territori per a la
vehiculació de diverses iniciatives públiques i privades que es troben actualment
paralitzades per falta d’actualització d’aquest.
La Comissió Informativa General del Ple va emetre dictamen favorable a la
proposta d’acord en data 12 de febrer del 2020.

Fonaments de Dret
La Legislació aplicable és la següent:
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.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.
Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents
després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús
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dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de
desplegament.
Considerant que baldament la competència per convocar aquesta licitació pertanyi
a l’Alcalde, en consideració a la transcendència de la resolució que hom ha de
prendre, es considera preferible que sigui el Ple, com a màxim òrgan de govern i
administració de l’entitat, qui l’aprovi, per delegació d’aquell.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data 12 de febrer
de 2020.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat amb tretze vots a favor
dels tretze regidors que en formen el Ple

Acorda
Primer. APROVAR l’Expedient del Procediment Obert Simplificat del Contracte de
Finalització dels Treballs de Redacció del POUM.
Segon. APROVAR l’Informe d’Insuficiència de Mitjans i la Memòria Justificativa
del Contracte.
Tercer. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions
Tècniques del Contracte que s’insereixen a l’Annex.
Quart. CONVOCAR la licitació pel sistema de Procediment Obert Simplificat
mitjançant la publicació dels edictes pertinents en el Perfil de Contractant, el Tauler
Físic d’Anuncis i el Tauler Digital de la Web Municipal.
Cinquè. PUBLICAR aquest Decret en el Perfil de Contractant, juntament amb el
Projecte, el Plec de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques
Particulars, la Memòria Justificativa i l’informe d’Insuficiències de Mitjans.
Sisè. CONDICIONAR de forma suspensiva l’adjudicació de la contractació a
l’aprovació definitiva, del Pressupost Municipal per l’any 2020 no podent-se adjudicar
dita contractació sense tenir acreditada l’aprovació definitiva, essent necessari
informar a través dels plecs als licitadors la condició suspensiva indicada.
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Quadre de Característiques del Contracte

A. Objecte
Descripció: Finalització del Projecte de Revisió del POUM mitjançant l’execució
dels treballs que descriu el Plec de Prescripcions Tècniques.
Codi CPV: 71240000-2
B. Dades econòmiques
B1. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
El valor estimat del contracte és de 66.816 Euros més 14.031 Euros d’IVA que
donen un total de 80.847 Euros.
B2. Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació és equivalent al valor estimat.
C. Existència de crèdit
L’adjudicació del present contracte quedarà suspesa fins a l’aprovació definitiva
del Pressupost General de l’Ajuntament de Moià per l’any 2020, que fou aprovada
inicialment en data 19 de febrer del 2020 i que inclou la dotació pressupostària
necessària per la seva adjudicació.
D. Termini de durada del contracte
Termini de durada: tres anys.
Possibilitat de pròrrogues i termini: un any, sense cost addicional, en funció de
l’evolució de l’expedient d’aprovació del POUM.
E. Variants
No.
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: ordinària.
Procediment d’adjudicació: obert simplificat amb varis criteris d’adjudicació.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí.
G. Solvència i classificació empresarial
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
1. Solvència econòmica:
1.1.Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al
millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució
o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual o
superior a una vegada i mitja el pressupost de licitació del contracte. Així mateix, la
solvència econòmica i financera es podrà acreditar mitjançant la disposició d’una
assegurança d’indemnització per riscos professionals, vigent fins al final del termini
de presentació d’oferets per inport no inferior al valor estimat del contracte,
aportant a més el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el
manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte. Aquest
requisit s’entendrà complert pel licitador o candidat que inclogui en la seva oferta el
compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de
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l’assegurança exigida, compromís que haurà de fer-se efectiu dins del termini de 10
dies hàbils al què fa referència l’apartat 2 de l’article 150 de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic.
2. Solvència Tècnica:
S’estableixen les següents condicions mínimes de solvència tècnica dels membres
de l’Equip Redactor:
2.1.Pel que fa als Llicenciats o Màsters en Arquitectura, Dret i Ciències
Econòmiques 2.1. Pel que fa als Llicenciats o Màsters en Arquitectura, Dret i
Ciències Econòmiques s’haurà de demostrar que disposen d’experiència com a
integrants de l’ equip redactor d’un mínim d’un POUM i d’un instrument de
planejament derivat aprovats definitivament segons la llei d’urbanisme de Catalunya
del 2002 o les seves posteriors modificacions.
2.2. Pel que fa al Tècnic competent en Medi Ambient s’haurà de demostrar que té
experiència en la redacció de la documentació per a la tramitació mediambiental
d’un mínim d’un POUM i d’un instrument de planejament derivat que hagin estat
aprovats definitivament segons la llei estatal sobre avaluació dels efectes de
determinats plans i programes en el medi ambient del 2006 o la llei catalana
d’avaluació ambiental de plans i programes del 2009 o les seves posteriors
modificacions.
2.3. Acreditar que els membres de l’Equip Redactor han desenvolupat la seva
activitat professional durant el nombre mínim d’anys establert als Criteris
d’Adjudicació del Contracte.
2.4. Assolir la puntuació mínima en concepte d’experiència professional dels
membres de l’Equip Redactor establerta als Criteris d’Adjudicació del Contracte.
G2. Classificació empresarial
No és exigible.
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
1. Els licitadors designaran a la seva oferta l’Equip Tècnic redactor del Pla i un
Director d’Equip encarregat de dirigir els treballs que actuarà com a representant de
l’adjudicatari i de l’equip tècnic davant de l’Ajuntament garantint la seva coordinació
amb la resta de col·laboradors en la redacció dels diferents estudis de base o que
han de ser integrats en el Pla.
2. EI Director de I ‘Equip redactor haurà de tenir la titulació de Llicenciat o
Màster en Arquitectura i acreditar el nombre d’anys d’experiència professional
establert com a mínim a Criteris d’Adjudicació del Contracte.
3. L’equip Tècnic redactor proposat pels licitadors tindrà una composició
multidisciplinar i estarà format, com a mínim, pels següents professionals, tots ells
amb el nombre d’anys d’experiència mínima requerits a Criteris d’Adjudicació del
Contracte:
3.1.Un Llicenciat o Máster en Arquitectura.
3.2.Un Tècnic competent en medi ambient (ambientòleg, biòleg especialitzat o
enginyer especialitat forestal, agrònom o agrícola)).
3.3.Un Llicenciat o Màster en Ciències econòmiques.
3.4.Un Llicenciat o Màster en Dret.
4. Les empreses licitadores vindran obligades a presentar un compromís
d’adscripció dels mitjans materials i personals que proposin ajustat al model de
l”Annex 5”
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5. Aquest compromís té caràcter d’obligació essencial als efectes previstos en
l’article 211 de la LCSP i de penalitats en cas d’incompliment, d’acord amb l’article
192.2 de la LCSP.
H. Criteris d’adjudicació
H.1 Valoració de l’oferta econòmica
La valoració màxima de l’oferta econòmica serà de 49 punts sobre un total de
100, i es calcularà de forma automàtica mitjançant l’aplicació de la formula següent:

H.2 Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris objectius de
valoració automàtica
1. La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris objectius
de valoració automàtica serà de 31 punts.
2. La puntuació mínima exigida en aquest apartat per a poder resultar
adjudicatari serà de 10 punts i el numero mínim d’anys d’experiència dels
professionals el que s’indica a la taula següent.
3. Les ofertes es valoraran d’acord amb el següent barem:
Descripció
Anys
d’experiència
del Director de
l’Equip

Experièn
cia mínima
9

Anys
d’experiència
del
tècnic
ambiental

7

Anys
d’experiència
de
l’economista

7

Anys
d’experiència
de l’advocat

7

Puntuació
1 punt per
cada
any
complet
d'experiència
addicional
1 punt per
cada
any
complet
d'experiència
addicional
1 punt per
cada
any
complet
d'experiència
addicional
1 punt per
cada
any
complet
d'experiència
addicional

Puntuació
màxima
10

10

6

5

4. No es valoraran proporcionalment les fraccions de temps inferiors a un any
complet d’activitat professional
5. Els períodes d'inactivitat, encara que sigui intermitents, no computen.
6. Tampoc computen els períodes de tems dedicats exclusivament a formació.
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7. El "dies a quo" per determinar l'experiència dels candidats serà el del
començament efectiu de la seva activitat professional.
8. El "dies ad quem" serà el de finalització del termini de presentació d’ofertes
9. L’experiència s’acreditarà mitjançant la presentació de tots i cadascun dels
següents documents en relació a tots i cadascun dels membres de l’Equip Redactor:
9.1.Currículum Vítae.
9.2. Informe de Vida Laboral.
9.3.Documentació acreditativa de les activitats professionals desenvolupades
(Contractes, nòmines, certificacions etcètera).
9.4.Càlcul de la suma del temps total d’activitat professional del candidat d’acord
amb els criteris fixats en aquesta disposició, en suport Excel.
H.3 Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de
valor
1. La valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici
de valor consistirà en puntuar fins a un màxim de 20 punts la Memòria de Proposta
de Finalització del POUM que els licitadors hauran de presentar estructurada de la
forma que s’indica a continuació:
A. Definició de solucions per a la finalització del POUM de Moià, a la vista dels
informes tècnics municipals relatius al Projecte de Revisió del POUM en tràmit que
consten a l’expedient.
B. Definició de solucions per a cadascun dels àmbits de gestió urbanística
vigents.
C. Propostes de classificació, desclassificació i desconsolidació.
D. Definició de solucions per al Sòl no Urbanitzable
2. La puntuació mínima exigida en aquest apartat per a poder resultar
adjudicatari serà de 10 punts
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals
Per determinar si el preu ofert és anormal, s’aplicaran els paràmetres objectius
previstos en l’article 85 del RGLCAP.
K. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte
Departament Municipal de Secretaria.
L. Garantia definitiva
1. La garantia definitiva serà del 5 % del preu d’adjudicació i s’haurà de
constituir en alguna de les formes legalment establertes.
2. Davant la necessitat imperiosa d’aprovar la revisió del POUM en el més breu
termini de temps possible, en consideració al fet que l’antiguitat, carències i
deficiències del POUM vigent, amb 34 anys d’història, impedeix el desenvolupament
i execució de nombroses iniciatives urbanístiques i constructives, la majoria de les
qual de promoció pública, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 107 de la LCSP,
s’estableix una garantia complementària del 5 % del preu final ofert per l’empresa
licitadora que presenti la millor oferta, exclòs I’IVA, de manera que la garantia serà
del 10 % de dit preu.
M. Condicions especials d’execució
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1. S’estableixen com a condicions especials d’execució del contracte, amb
caràcter d’obligacions contractuals essencials, als efectes assenyalats en la lletra f)
de l'article 211 LCSP, les següents:
1.1. Atendre les resolucions, informes, instruccions i directrius que el contractista
rebi de l’Alcalde, el Responsable del Contracte i de la resta d’autoritats, funcionaris i
tècnics municipals.
1.2. Respectar escrupolosament els drets dels treballadors, especialment en
matèria salarial i d’estabilitat i salut laboral.
1.3. Garantir el respecte als drets laborals bàsics al llarg de la cadena de
producció mitjançant l'exigència del compliment de la legislació social i laboral
vigent als col·laboradors i subcontractistes.
1.4. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les professions
corresponents a les prestacions contractades.
1.5. No comunicar-se directa ni indirectament, per si o per persona interposada,
ni relacionar-se de cap altre manera amb afectats pel projecte de POUM sense
autorització prèvia, expressa i per escrit de l’Ajuntament, que fixarà les condicions
d’aquesta comunicació.
1.6. No realitzar accions que posin en risc l’interès general.
1.7. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar durant l’execució
del contracte.
1.8. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
1.9. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
1.10. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als
adjudicataris en relació amb l’Administració o Administracions de referència, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de
forma directa per previsió legal.
N. Modificació del contracte prevista
L’única modificació prevista és la possibilitat de pròrroga del termini de durada,
sense cost addicional per l’Ajuntament, en el cas que la publicació del POUM es
prolongui més enllà dels tres anys posteriors a la formalització del contracte.
O. Cessió del contracte
Resta prohibida.
P. Subcontractació
Els licitadors hauran d'indicar en l'oferta la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes
als quals es vagi a encomanar la seva realització, de conformitat amb el que
estableix l’article 215.2 a) de la LCSP.
Q. Revisió de preus
No es preveu.
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R. Termini de garantia
El termini de garantia és d’un any a comptar de la data de publicació del POUM.
S. Programa de treball
Es presentarà juntament amb la documentació necessària per adjudicar el
contracte, per tal d’incorporar-lo com a document annex al document de
formalització d’aquest.
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Plec de Clàusules Administratives
I. Disposicions Generals
Clàusula Primer. Objecte del contracte
1. L’objecte del contracte és la prestació dels serveis que es descriuen en
l’apartat A del quadre de característiques i en el Plec de Prescripcions Tècniques.
2. D’acord amb l’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública (d’ara endavant, DL 3/2016), es fa
constar la no divisió en lots del contracte, atesa la naturalesa única de la prestació i
les dificultats de coordinació que implicaria esquarterar-ne l’objecte.
3. L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari
Comú de Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de
característiques.
Clàusula Segon. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del
contracte
Les necessitats que es volen satisfer mitjançant el contracte –les quals tenen una
relació directa, clara i proporcional amb aquest– són les que recull la Memòria
Justificativa que consta a l’expedient.
Clàusula Tercer. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
1. El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en
l’apartat B.1 del quadre de característiques.
2. El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que
s’assenyalen en l’apartat B.2 del quadre de característiques.
3. El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre
de característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut
d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu
màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
4. La partida de l’IVA és l’assenyalat a l’apartat B.2 del Quadre de
Característiques.
5. En el preu del contracte es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els
cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest Plec que
s’han de complir durant l’execució del contracte.
6. Es compliran tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit
per al pagament del contracte.
7. La partida pressupostària a la qual s’imputarà aquest crèdit és la que
s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques.
8. Donat que el termini d’execució del contracte compren més d’un exercici
pressupostari la despesa amb abast plurianual restarà degudament autoritzada.
9. L’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’aprovació definitiva
del Pressupost General de l’Ajuntament de Moià per l’any 2020.
Clàusula Quart. Termini de durada del contracte
1. El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del
quadre de característiques.
2. El termini total i els terminis parcials són els que es fixin en el Programa de
Treball.
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3. La pròrroga del contracte, si escau, s’acordarà per l’òrgan de contractació i
serà obligatòria per a l’empresa contractista. La pròrroga no es produirà, en cap
cas, per acord tàcit de les parts.
4. En cas de pròrroga, s’ha d’emetre un informe justificatiu de la seva adequació
amb la finalitat del contracte, el qual s’ha de publicar a la Plataforma de serveis de
contractació pública, d’acord amb l’article 159, apartat 1.1, de la Llei 5/2017, de
mesures.
Clàusula Cinquè. Règim jurídic del contracte
1. El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en
matèria de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions
següents:
1.1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
1.2.Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
1.3.Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
1.4.Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
2. Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del
sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti
d’aplicació.
3. Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.
4. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus
termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les
instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa
pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.
Clàusula Sisè. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte
són els establerts en l’apartat F del quadre de característiques.
Clàusula Setè. Mitjans de comunicació electrònics
1. D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació
d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en
derivin per mitjans exclusivament electrònics.
2. No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions
diferents de les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes,
deixant-ne el contingut de la comunicació oral documentat degudament, per
exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de
la comunicació.
3. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015,

Foli 24 de 111

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

d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions
i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable, d’acord amb
el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s
electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant
que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n
d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest
efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita
notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
4. Els terminis es computaran des de la data d’enviament de l’avís de notificació,
si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant
de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els
terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs
especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data
d’enviament de l’avís de notificació.
5. D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació,
les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de
subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció
a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a
l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de l’Ajuntament de Moià:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vie
wDetail&idCap=31542342
6. Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
7. Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com
a conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació
d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest
tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la
integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es
publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.
8. A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del
licitador, prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un
conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un
espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la
gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic”
en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i
disposar del certificat digital requerit.
9. A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública les empreses tenen a la
seva disposició una “guia del licitador”.
Clàusula Vuitè. Certificats digitals
1. D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús
de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut
de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE)
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910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a
la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per
tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura
electrònica admesa per a la signatura de la declaració responsable i de l’oferta.
2. Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats
qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del
Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança,
esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un
certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura
electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.
3. Tal com estableix l’article 22 d’aquest mateix Reglament, la Comissió posa a
disposició del públic, mitjançant un canal segur, la informació relativa a les llistes de
confiança de cada Estat membre, on es publiquen els serveis de certificació
qualificats a admetre. (Eina de consulta: http://tlbrowser.tsl.website/tools/)”
Clàusula Novè. Aptitud per contractar
1. Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, nacionals o estrangeres,
que reuneixin les condicions següents:
1.1.Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que
preveu l’article 65 de la LCSP;
1.2.No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 de la LCSP;
1.3.Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en aquest plec;
1.4.Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i
1.5. A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin
a l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels
seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el
procediment d'adjudicació, aquests també hauran d’ésser acreditats.
2. Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses
dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons
resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals.
3. Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions
de contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en
el moment de perfecció del contracte.
4. Les empreses licitadores han d’estar obligatòriament inscrites en el Registre
electrònic d’empreses licitadores (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector públic, en la data final de presentació d’ofertes
sempre que la concurrència no es vegi limitada.
5. La capacitat d’obrar de les empreses nacionals persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil,
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en
què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
6. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita
amb la presentació del NIF.
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7. La capacitat d’obrar de les empreses no nacionals d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu
Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. (L’annex XI
de la Directiva 2014/24/UE conté els registres professionals i mercantils pertinents i
les declaracions i certificats corresponents per a cada Estat membre)
8. La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la
Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per
l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg,
o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les
activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar l’informe de
reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP.
9. També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
10.La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la
seva extinció.
11.Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per
participar en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la
funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de
la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.
Clàusula Desè. Solvència de les empreses licitadores
1. Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència
que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques.
2. Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals mínims que s’indiquen en l’apartat G.3
del quadre de característiques.
3. L’autoria dels treballs recau en I’Equip Redactor.
4. Els documents seran signats pel legal representant de I’adjudicatari, per
I’Arquitecte Director de I’Equip Redactor i la resta d’integrants de I’Equip Redactor
en qualitat d’autors.
5. El personal que, en cada fase de la realització dels documents de planejament,
formi part de I’ Equip Redactor, serà I ‘idoni en titulació i experiència per a la bona
marxa dels treballs i responsabilitat requerida.
6. Entre I’adjudicatari i els membres de I’ Equip Redactor s’exigeix alguna forma
vinculació, la qual s’haurà de definir en I’ oferta i s’haurà d’acreditar abans de la
formalització del contracte.
7. Sense perjudici de la responsabilitat tècnica que l’Ajuntament pogués exigir als
membres de I’ Equip Redactor d’acord amb la legislació professional corresponent,
la total responsabilitat de I’execució del contracte davant l’Ajuntament serà de
l’adjudicatari.
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8. Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les
capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles
que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i
tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en
prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la
durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris
mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats
esmentades.
9. No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals
i a l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats
d'altres entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les
capacitats esmentades.
10.En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels
participants en la unió o d'altres entitats.
11.Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits
de solvència econòmica i financera, ambdues respondran solidàriament del
compliment i el bon fi del contracte.
12.Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa
referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació
als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.
13.En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvència, en els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per
tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per
cadascuna de les seves integrants.
II. Disposicions Relatives a la Licitació, l‘Adjudicació i la Formalització del
Contracte
Clàusula Onzè. Presentació de documentació i de proposicions
1. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les
seves ofertes en tres sobres en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de
licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vie
wDetail&idCap=31542342.
2. Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les
empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a
continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest
formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
3. Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes
que les que designin en la declaració responsable per rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
4. Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de
l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu
de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital.
5. Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç
tramès, les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida
i adjuntar-la en format electrònic en el/s sobre/s corresponent/s.
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6. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de
forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
7. Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les
empreses licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb
documentació xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es
xifrarà, en el dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa
paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte
la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (si escau, poden
ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les
empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per
tant, per l’accés al seu contingut.
8. L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu
electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital,
que accedeixin a l’eina Web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en
el moment que correspongui.
9. Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés
de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas,
de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora
establertes. Aquesta “caixa forta virtual” compleix amb els requisits de seguretat i
garantia de no accessibilitat establerts en la Disposició addicional dissetena de la
LCSP.
10.Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de
l’obertura dels primers sobres xifrats.
11.En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es
podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a
través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i
requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de
la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder
accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la
documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït
l’empresa la paraula clau.
12.Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com
sigui necessari. Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital.
13.Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A
partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la
documentació tramesa.
14.En cas de fallada tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el
darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el
termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible,
modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el
canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta.
15.Hi ha material de suport disponible sobre com preparar una oferta mitjançant
l’eina de sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de
Serveis
de
Contractació
Pública:
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/emprese
s/in dex.xhtml?set-locale=ca_ES)
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16.D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena
de la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer
en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de
l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es
considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de
24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24
hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
17.Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació
tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de
la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir
cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta.
En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni,
per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no
variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.
18.Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol
tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents
afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat i l’Ajuntament de
Moià. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un
antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà
responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
19.En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui
malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la
Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada,
les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut
d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la Mesa podrà acordar l’exclusió de
l’empresa.
20.Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels
documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a
les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut
dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la
importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels
documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels
tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en
compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat
documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat
tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
21.Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública:
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/emprese
s/in dex.xhtml?set-locale=ca_ES)
22.Els formats de documents electrònics admissibles són els següents: PDF,
WORD, EXCEL, POWERPOINT I ACCES.
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23.Tota la documentació que es presenti ha d’estar redactada, com a mínim, en
català.
24.Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el
termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 12
dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
25.Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigirse a l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o
la resta de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler
d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran
públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de
contractant
de
l’òrgan
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vie
wDetail&idCap=31542342)
26.Les respostes a les sol·licituds d’aclariments tindran caràcter vinculant.
27.Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així
com del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la Mesa i a l’òrgan
de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
28.Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió
de cap de les propostes que hagi subscrit.
Clàusula Dozè. Nombre de Sobres
1. L’oferta s’haurà de presentar en tres Sobres.
2. Cadascun dels Sobres haurà d’incloure la documentació que es detalla a
continuació.
Clàusula Tretzè. Contingut del Sobre 1
El Sobre 1 ha d’incloure:
A. DECLARACIÓ RESPONSABLE 1. Les empreses licitadores han de presentar una
declaració responsable, la qual s’adjunta com a Annex 1 a aquest plec, mitjançant la
qual declaren el següent: 1r. Que la societat està constituïda vàlidament i que de
conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la
persona signatària de la declaració responsable té la deguda representació per
presentar la proposició i la declaració;
2n. Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
3r. Que no està compresa en cap prohibició de contractar;
4t. Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat;
5è. Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.
2. Donat que per prendre part en aquest procediment de contractació la
inscripció en el RELI és obligatòria, les empreses licitadores no han de presentar els
documents justificatius o altra prova documental de les dades que consten inscrites
i degudament actualitzades en ell.
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3. En el cas que les dades inscrites al RELI estiguin desactualitzades, caldrà
aportar les dades actualitzades corresponents.
4. L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits
exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració
responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta
d’adjudicació per haver presentat l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb
caràcter previ a l’adjudicació.
5. Tanmateix, l’ Òrgan de Contractació o la Mesa de Contractació podran
demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la
documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que
hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració responsable o
quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment.
6. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït,
no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de
les dades inscrites en aquests registres.
7. En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agruparse en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de
presentar la declaració responsable.
8. En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i capacitats d’altres
empreses de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar
aquesta circumstància en la declaració responsable i s’ha de pronunciar sobre
l’existència del compromís de disposar d’aquests mitjans.
B. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA VIGÈNCIA DE DADES QUE
CONSTEN EN EL REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (RELI) O EN EL
REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DE L’ESTAT
(ROLECE) ajustat al Model de l’Annex 8
C. DESIGNACIÓ DEL NOM, COGNOM I NIF DE LA PERSONA O LES PERSONES
AUTORITZADES PER ACCEDIR A LES NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES, així com
les adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil
on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest
plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana
designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de
correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició,
d’acord amb el Model de l’ Annex 6.
D. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE GARANTIES EN EL TRACTAMENT DE
DADES DE CARÀCTER PERSONAL ajustat al Model de l’ Annex 7
E. En el cas d’empreses estrangeres DECLARACIÓ DE SUBMISSIÓ ALS JUTJATS I
TRIBUNALS NACIONALS DE QUALSEVOL ORDRE per a totes les incidències que
puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
F. En el cas que l’empresa licitadors tingui previst de subcontractar, DECLARACIÓ
SOBRE L’IMPORT I EL NOM O EL PERFIL PROFESSIONAL, DEFINIT PER REFERÈNCIA
A LES CONDICIONS DE SOLVÈNCIA PROFESSIONAL O TÈCNICA, DELS
SUBCONTRACTISTES.

Foli 32 de 111

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

G. En el cas que les empreses licitadores tinguin previst constituir una UTE,
MODEL DE DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ D’UNA UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES
(UTE) de l’ Annex 9.
La inclusió en aquest sobre de l’oferta econòmica, així com de qualsevol
informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per
tant, s’ha d’incloure en el sobre 3, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora,
quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del
contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la
relativa als criteris de valoració subjectiva.
Clàusula Catorzè. Contingut del Sobre 2
1. Les empreses licitadores han d’incloure en aquest Sobre la documentació
relacionada amb els Criteris d’Adjudicació Sotmesos a Judici de Valor.
2. La proposició corresponent a aquests criteris d’adjudicació s’ha de formular
d’acord amb el Model de l’ Annex 4
3. La inclusió en aquest sobre de l’oferta econòmica, així com de qualsevol
informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per
tant, s’ha d’incloure en el Sobre 3, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora,
quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del
contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la
relativa als criteris de valoració subjectiva.
Clàusula Quinzè. Contingut del Sobre 3
1. Les empreses licitadores han d’incloure en aquest sobre la documentació
relativa a l’oferta econòmica i als criteris quantificables de forma automàtica.
2. L’OFERTA ECONÒMICA conforme al model que s’adjunta com a Annex Annex 2
a aquest plec.
3. La informació relativa a l’EXPERIÈNCIA de l’Equip Redactor que el licitador
destinarà a l’execució del contracte s’ha de presentar d’acord amb el Model que
figura a l’ Annex 3.
4. COMPROMÍS D’ASCRIPCIÓ A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DELS MITJANS
MATERIALS I/O PERSONALS oferts, d’acord amb el Model de l’ Annex 5.
5. En cas de discordança entre les lletres i les xifres de l’oferta econòmica
prevaldran aquelles.
Clàusula Setzè. Forma de presentació dels Sobres
1. A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document
“resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un
certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la
totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques
de tots els documents que la composen.
2. D’acord amb la Disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, és suficient l'ús d’aquesta signatura electrònica en els termes previstos en el
Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de
2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva
1999/93/CE
3. Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses
licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de
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constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants
de totes les empreses que la composen.
4. Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del
qual s’hagi assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté
informació confidencial, si conté informació d’aquest tipus.
5. L’eina de Sobre Digital permet, en el moment de configuració dels sobres,
seleccionar respecte de cada document si es permet a les empreses assenyalar que
pot contenir informació confidencial i especificar quina informació designen com a
tal.
6. Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en els
Sobres 2 i 3, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets
industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a
terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims,
perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu
tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.
7. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb
un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest
procediment de licitació o en altres de posteriors.
8. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni
les dades incloses en la declaració responsable.
9. La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i
proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin
confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter
confidencial.
10.En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de
confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir
sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de
l’empresa o les empreses licitadores afectades.
11.Tal com s’ha assenyalat anteriorment, les empreses licitadores podran
presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les
seves ofertes que han presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia
s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la Mesa de
Contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb
exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que
els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital.
12.No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes
que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorarles.
Clàusula Dissetè. Mesa de contractació
La Mesa de contractació està integrada pels membres següents:
1. President: L’Alcalde, Dionís Guiteras i Rubio.
2. Vocals:
2.1. El Secretari de la Corporació, Joan Manso i Bosoms.
2.2. L’Interventor Municipal, Lluis Solè i Díez.
2.3. L’Arquitecte Municipal, David Serrabassa i Ferrer.
2.4. L’Enginyer Tècnic Municipal, Maurici Bosch i Serramalera.
3. Secretari: Lluis Clopès i Solà, Administratiu de Secretaria.

Foli 34 de 111

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

4. Custodis: El Secretari de la Corporació i el Secretari de la Mesa.
Clàusula Divuitè. Criteris d’adjudicació del contracte
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha
d’atendre als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de
característiques.
Clàusula Dinovè. Obertura dels sobres, valoració i classificació de les ofertes
1. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en
l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte d’obertura dels sobres que contenen la
declaració responsable i l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de
valor presentats per les empreses licitadores per part de la Mesa de contractació.
2. La Mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de
documentació continguda en els sobres i determinarà les empreses admeses a la
licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes d’exclusió.
3. Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran
públiques aquestes circumstàncies mitjançant el perfil de contractant.
4. A continuació, la Mesa de contractació remetrà als serveis tècnics de l’òrgan
de contractació la documentació relativa a l’oferta avaluable mitjançant criteris
sotmesos a judici de valor presentada per les empreses licitadores per tal que
aquests efectuïn la valoració en un termini no superior a deu dies.
5. Posteriorment, se celebrarà l’acte públic en el qual es donarà a conèixer les
proposicions admeses, les rebutjades i, en aquest cas, les causes del seu rebuig.
Així mateix, es procedirà a la lectura del resultat de la valoració de les proposicions
sotmeses a judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres de les empreses
admeses que contenen la part de la oferta avaluable a través de criteris
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules.
6. La Mesa de contractació procedirà, prèvia exclusió, si s’escau, de les ofertes
que no compleixin els requeriments establerts en el plec, a avaluar i classificar les
ofertes de les empreses admeses.
7. La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena
d’errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no
impedeixin conèixer el sentit de l’oferta.
8. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre
que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
9. Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la
funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual
s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les
empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a
l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
10.Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa
mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena
d’aquest plec.
11.Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals: 11.1. No concordin amb la documentació examinada i
admesa
11.2. Les que excedeixin del pressupost base de licitació
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11.3. Les que modifiquin substancialment els models de proposició establerts en
aquest plec.
11.4. Les que comportin un error manifest en l’import de la proposició.
11.5. Aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.
12.L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses
licitadores implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan
pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen
determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per
tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
13.Posteriorment, la Mesa realitzarà la proposta d’adjudicació a favor d’aquella
empresa que hagi obtingut la millor puntuació, i la remetrà a l’òrgan de
contractació, previ requeriment a la primera classificada per tal que presenti la
documentació exigida en aquest Plec de Clàusules per a l’adjudicació del contracte
en el termini de deu dies.
14.Per realitzar aquesta classificació, la Mesa tindrà en compte els criteris
d’adjudicació assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci.
15.Si la Mesa de Contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en
el procediment de contractació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei
15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà amb caràcter
previ a l’adjudicació del contracte a l’Autoritat Catalana de la Competència, per tal
que aquesta a través d’un procediment sumaríssim es pronunciï sobre aquells, i en
donarà compte a l’òrgan de contractació. La remissió de dits indicis suspendrà el
procediment de contractació.
16.La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans
de formular la seva proposta d’adjudicació.
17.També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar
que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.
18.Podrà requerir igualment informes a les organitzacions socials d’usuaris
destinataris de la prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit
d’activitat al qual correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals,
a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per
verificar les consideracions socials i ambientals.
19.D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, s’han de publicar en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació totes les actes de la Mesa de Contractació
relatives al procediment d’adjudicació, així com l’informe de valoració dels criteris
d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor de cadascuna de les
ofertes.
20.D’acord amb l’article 159, apartat 1.5, de la Llei 5/2017, de mesures, també
es publicaran íntegrament els informes de valoració de les proposicions a la
Plataforma de serveis de contractació pública, llevat de la informació declarada
confidencial.
21.La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa
licitadora proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà
apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió.
22.Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb
l’obertura dels sobres, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en
aquest Plec.
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23.En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les
empreses licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte: 23.1. La
proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses
licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa
acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge
superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del
contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors
fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
23.2. La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei
44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses
d’inserció, que compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir
dita consideració.
23.3. La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
23.4. Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels
criteris de desempat en el moment en què es produeixi l’empat.
Clàusula Vint. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
1. La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del
quadre de característiques.
2. En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor
puntuació incorri en presumpció d’anormalitat, la Mesa de contractació li requerirà
perquè justifiqui l’oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix
nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual
s’hagi definit la anormalitat de l’oferta.
3. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa licitadora les precisions que
consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions.
L’empresa licitadora disposarà d’un termini màxim de cinc dies hàbils des de
l’enviament de la corresponent comunicació per presentar la informació i els
documents que siguin pertinents a aquests efectes.
4. Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que
a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què
han d’aportar la documentació corresponent.
5. Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
6. Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i
la documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant
l’empresa licitadora exclosa del procediment.
7. Si la Mesa de Contractació rep la informació i la documentació justificativa
sol·licitada dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta
d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de
contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei

Foli 37 de 111

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

corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva
viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
8. L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció
d’anormalitat si es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una
perspectiva tècnica, econòmica o jurídica.
9. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional,
inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que
estableix l’article 201 de la LCSP.
Clàusula Vint-i-unè. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació
1. Un cop realitzada la proposta d’adjudicació, la Mesa de contractació, i si fos
possible en la mateixa sessió en què s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es
realitza dita proposta, requerirà a l’empresa proposada adjudicatària per a què, dins
del termini de deu dies hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment,
presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació.
2. Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de
l’e- NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord
amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
3. L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què
han d’aportar la documentació corresponent.
4. La Mesa de Contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores
corresponent que l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament
constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, té la
solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i
no està incursa en cap prohibició per contractar –aquesta comprovació, si escau,
també es farà respecte de les empreses a les capacitats de les quals aquella
empresa recorri.
5. Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar únicament
la documentació següent: 1.1. Documents acreditatius de l’efectiva disposició de
mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte
d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
1.2. Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva
1.3. Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del
contracte, es determini en aquest Plec.
2. En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat
membre de la Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de
la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant
una consulta a la llista oficial corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un
Estat membre o bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels
aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini de
deu dies hàbils esmentat.
3. Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
garantia definitiva i la resta de documentació requerida, aquesta es qualificarà.
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4. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de
caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els
corregeixin o esmenin en el termini màxim de tres dies hàbils.
5. Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa o empreses
licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de
l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
6. Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
7. En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de
documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni,
s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta
d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora següent en puntuació, a la qual se li
atorgarà el termini corresponent per constituir la garantia definitiva i presentar la
resta de documentació requerida. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del
tres per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat,
i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la
causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
8. Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en
la declaració pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector
públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
Clàusula Vint-i-dosè. Garantia definitiva
1. L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del
quadre de característiques.
2. Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
2.1. En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les
condicions establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització
en els valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la
Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les
tresoreries territorials.
2.2. Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes
reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per
operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels establiments dessús
esmentats.
2.3. Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments suara assenyalats.
3. En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir
per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la
quantia requerida en l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi
solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.
4. La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la
LCSP.
5. En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen
la garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia
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necessària per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de
quedar constància documentada de l’esmentada reposició.
6. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total
experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia
necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el
pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a
comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació.
7. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin
com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala
el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP.
8. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia,
en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
9. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat
anterior, l’Administració pot resoldre el contracte.
10.En cas que l’oferta de l’empresa adjudicatària hagués estat incursa en
presumpció d’anormalitat, haurà de presentar garantia complementària del 5% del
preu.
Clàusula Vint-i-tresè. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i
desistiment
1. L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte,
per raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació
a les empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
2. També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte,
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació.
3. La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del
procediment d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
Clàusula Vint-i-quart. Adjudicació del contracte
1. Un cop presentada la documentació i, en els casos en què sigui preceptiva,
amb la fiscalització prèvia del compromís de la despesa per la Intervenció en un
termini no superior a cinc dies, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del
contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins del termini de cinc dies
hàbils següents a la recepció de dita documentació.
2. La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui
admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec.
3. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es
publicarà en el perfil de contractant.
4. La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, i es publicarà en el perfil
de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el
termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
5. A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic que les empreses
licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada
a disposició de la notificació.
6. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.
Clàusula Vint-i-cinquè. Formalització i perfecció del contracte
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1. El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electrònica.
2. L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte
s’elevi a escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.
3. La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies
hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses
licitadores a què es refereix la clàusula anterior.
4. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per
causes imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del tres per cent
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà
efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest
fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb
l’article 71.2 b de la LCSP.
5. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i
perjudicis que la demora li pugui ocasionar.
6. En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa
adjudicatària, s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta
d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la
presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula catorzena,
essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.
7. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en
UTE hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu
favor, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti
el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la
unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció.
8. El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i
71 del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de
l’adjudicació.
9. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
10.La formalització del contracte, es publicarà en un termini no superior a quinze
dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
11.Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import
d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA;
i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de
terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
12.Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran
d’accés públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de
dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials.
III. Disposicions Relatives a l’Execució del Contracte
Clàusula Vint-i-sisè. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part
de l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses
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Clàusula Vint-i-setè. Execució i supervisió dels serveis
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els
plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa
o empreses contractistes l’Alcalde, el Responsable del Contracte i la resta
d’autoritats i tècnics municipals competents.
Clàusula Vint-i-vuitè. Programa de treball
L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un Programa
de Treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació.
Clàusula Vint-i-novè. Compliment de terminis
1. L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del
contracte i els terminis parcials fixats en el Programa de Treball.
2. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua
de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions
establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.
3. S’estableix una penalitat especial de mil Euros diaris per incompliment dels
terminis parcials o totals del Programa de Treball, en consideració al fet que és
extremadament urgent de culminar els treballs de revisió del POUM en tràmit, amb
la finalitat de posar al dia el PGMO de 1984 i establir un marc de referència coherent
amb l’estructura general i orgànica del territori que permeti de vehicular diverses
iniciatives públiques i privades que es troben actualment paralitzades per falta
d’actualització d’aquest.
4. Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no
imputables a l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el
termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut,
a menys que el contractista en demani un altre de més curt.
5. En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà
intimació prèvia per part de l’Administració.
Clàusula Trenta. Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la
prestació
1. Es consideren molt greus els incompliments de qualsevol de les condicions
especials d'execució establertes en aquest plec de clàusules particulars i, molt
especialment, el desacatament de les instruccions i directrius que l’Alcalde, el
Responsable del Contracte i la resta d’autoritats, funcionaris i tècnics municipals
donin al contractista sobre el contingut del Projecte de Revisió del POUM i les
Modificacions Puntuals que elabori o sobre qualsevol altre aspecte de la seva
activitat contractual.
2. Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es
consideri que l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del
contracte no resulta convenient per a l'interès general, cas en el qual se substituirà
per la penalització corresponent.
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3. Els incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de
penalitats de fins al deu per cent del preu d'adjudicació IVA exclòs per cada
infracció en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció.
4. L'incompliment de les obligacions establertes en matèria de subcontractació,
comportarà una penalització de fins al deu per cent de l'import del subcontractat,
sent la seva reiteració causa de resolució del contracte.
5. L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altra de les seves
obligacions contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una
multa de fins al deu per cent del preu del contracte, en funció del seu major o
menor gravetat i reincidència.
6. Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de
l'obligació del contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu
incompliment ocasioni a l'Ajuntament o a tercers amb dret a reclamar contra
l'Ajuntament.
7. En el cas d'incompliments d'aspectes de l’oferta, la indemnització que s'exigirà
al contractista incorporarà el valor en que s’estimi aquell incompliment.
Clàusula Trenta-i-unè. Imposició de penalitats
1. Per a la imposició de les penalitzacions i indemnitzacions per incompliments
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al
contractista un termini d'al·legacions de cinc dies hàbils. Aquestes al·legacions i
l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del Responsable del Contracte,
per l’Alcalde o Regidor en qui delegui, resolució que posarà fi a la via administrativa.
2. L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament
es realitzarà en el moment en què tingui coneixement dels fets.
3. No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material
dels treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot
perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà
iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la finalització del termini
de garantia del contracte.
4. Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament
executives i es faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents
que l'Ajuntament tingui pendents d'abonar al contractista.
5. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives
contra la garantia definitiva i si aquesta no cobrís el muntant de la penalització, es
podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment en consideració a la
naturalesa d’ingrés de dret públic de la liquidació corresponent.
Clàusula Trenta-i-dosè. Persona Responsable del contracte
1. Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució
ordinària del contracte que s’indica en l’apartat K del quadre de característiques, es
designa al Secretari de la Corporació com a Responsable del Contracte.
2. Les instruccions donades per l’Alcalde, la persona Responsable del Contracte i
la resta d’autoritats i funcionaris municipals competents, configuren les obligacions
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.
Clàusula Trenta-i-tresè. Resolució d’incidències
1. Les discrepàncies que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa
contractista en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que
s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es
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tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les
actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
2. Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les
incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del
contracte.
Clàusula Trenta-i-quart. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant
l’execució del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i
no vinculant.
IV. Disposicions Relatives als Drets i Obligacions de les Parts
Clàusula Trenta-i-cinquè. Abonaments a l’empresa contractista
1. L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de
prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o
parcial, si s’escau, del serveis contractats.
2. El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis
i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
3. D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic,
les factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat
reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.
4. En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial
decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartat
segon de la Disposició Addicional 32a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica:
4.1. Que l'òrgan de contractació és l’Ajuntament de Moià.
4.2. Que l'oficina comptable, l'òrgan gestor i la unitat tramitadora és el
Departament Municipal d’Intervenció-Tresoreria.
4.3. Que el codi DIR3 és el L01081385.
5. En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els
termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la
indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials
6. L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la
necessària per executar els serveis en el termini o terminis contractuals.
7. Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import
del què s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la
consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació.
8. L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes
i condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.
Clàusula Trenta-i-sisè. Responsabilitat de l’empresa contractista
1. L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que
dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de
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les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució
del contracte.
2. Seran d’aplicació analògica al contracte els articles 314 a 315 LCSP relatius a
l’esmena d’errors i la correcció de deficiències, a les indemnitzacions i a la
responsabilitat per defectes o errors del projecte.
3. L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada
a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa
d’una ordre de l’Administració.
Clàusula Trenta-i-setè. Altres obligacions de l’empresa contractista
1. L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment
de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a
l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
2. També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració
social de persones amb discapacitat i fiscals.
3. L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels
convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a
què es refereix aquest plec.
4. L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels
treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
5. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies
del servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
6. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb
l’Administració l’Ajuntament i tercers derivades de l’execució de l’objecte d’aquest
contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de
l’execució de les prestacions objecte del contracte.
7. L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte,
almenys, en català.
8. Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la
documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica
annexa, tant en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la
realització dels treballs.
9. Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a
l’execució del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar
que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català.
10.A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de
formació del seu personal necessàries per garantir que el personal que, si escau,
pugui relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua
catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de
manera fluida i adequada.
11.En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes i
col.laboradores, queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions

Foli 45 de 111

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

derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les
disposicions que la desenvolupen.
12.L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i
a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals
tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE.
13.La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés
amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que
correspon a l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té
caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap
mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
Clàusula Trenta-i-vuitè. Prerrogatives de l’Administració
1. Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP,
l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre
els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic,
declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva
execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els
efectes.
2. Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els
termes i amb els límits que estableix la LCSP.
3. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
4. L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el
procediment establert en l’article 191 de la LCSP.
Clàusula Trenta-i-novè. Modificació del contracte
1. La modificació del contracte només podrà efectuar-se quan es compleixin els
requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat
amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l’article 207 de la LCSP.
2. Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat
que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que
excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la
modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per
escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord
amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
3. Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que
estableix l’article 153 de la LCSP i la clàusula divuitena d’aquest plec.
4. L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de
l’empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb
caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa
adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de
contractant.
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Clàusula Quaranta. Suspensió del contracte
1. El contracte podrà ser suspès per Acord de l’Administració o perquè el
contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el
pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un
mes d’antelació.
2. En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent,
d’ofici o a sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa
l’article 208.1 de la LCSP.
3. L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar
una persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i
s’ha d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del
dia en què s’acordi la suspensió.
4. L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que
efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP.
5. L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només
comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest precepte.
Clàusula Quaranta-i-unè. Regles Especials Respecte del Personal de l’empresa
Contractista
1. L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’Equip de Treball,
i que les variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons
justificades, en ordre a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot
moment a l’Administració.
2. En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte,
l’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i
continua, el poder de direcció inherent a tot empresari.
3. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels salaris, la concessió
de permisos, llicències i vacacions, les substitucions dels treballadors en els casos
de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs
l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les
obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la
potestat disciplinaria, així com quants drets i obligacions es deriven de la relació
contractual entre empleat i ocupador.
4. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les
funcions.
5. L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves
pròpies dependències o instal·lacions, llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada
a prestar els seus serveis en les dependències administratives.
6. En aquest cas, el personal de l’empresa contractista ocuparà espais de treball
diferenciats del que ocupin els empleats públics.
7. Correspon també a l’empresa contractista vetllar pel compliment d’aquesta
obligació.
8. En l’expedient haurà de fer-se constar motivadament la necessitat que, per a
l’execució del contracte, els serveis es prestin en les dependències administratives.
9. El Director de l’Equip tindrà entre les seves obligacions les següents: 9.1.
Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Administració,
canalitzant, d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de
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l’Equip de Treball adscrit al contracte i, d’una altra banda, de l’Administració, en tot
el relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte.
9.2. Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i
impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin
necessàries en relació amb la prestació del servei contractat.
9.3. Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’Equip
de Treball de les funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència
d’aquest personal al lloc de treball.
9.4. Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del
contracte, havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista com
l’Administració contractant, per no alterar el bon funcionament del servei.
9.5. Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en
la composició de l’Equip de Treball adscrit a l’execució del contracte.
V. Disposicions Relatives a la Successió, Cessió, la Subcontractació i la Revisió de
Preus del Contracte
Clàusula Quaranta-i-dosè. Successió en la persona del contractista:
1. En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el
contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió,
que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.
2. En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques
d’activitat, el contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte,
que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la
solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats
beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidàriament de l’execució del contracte.
3. L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la
circumstància que s’hagi produït.
4. En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte
d’alguna o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió,
escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb
la unió temporal adjudicatària.
5. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de
l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la
unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin
incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o
classificació exigida.
6. Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot
renovar o reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que
subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat.
7. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que
estigui constituïda la nova garantia.
8. Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir
el contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es
resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de
l’empresa contractista.
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Clàusula Quaranta-i-tresè. Subcontractació
1. L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial
de la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en
l’apartat P del quadre de característiques.
2. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del
contracte que tinguin previst subcontractar, de conformitat amb el que estableix
l’article 215.2 a) de la LCSP).
3. En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no
s’ajustin a allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que
transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i
s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que
autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació justificada
d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració
notifica dins d’aquest termini la seva oposició.
4. L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació
la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants
legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
5. Si l’empresa subcontractista té la solvència i capacitat adequada per realitzar
la part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta
circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.
6. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte,
i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.
7. La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
8. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215
de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de
l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la
situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la
repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents: 8.1. La
imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de
l’import del subcontracte;
8.2. La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que
estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP)
9. Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del
contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes
del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental,
social o laboral a què es refereix aquest plec. El coneixement que l’Administració
tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.
10.Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de
l’Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa
contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels
subcontractes, sense perjudici de la facultat de l’Ajuntament de realitzar pagaments
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directes als subcontractistes d’acord amb la Disposició addicional cinquanta-unena
de la LCSP.
11.En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar
previstes en l’article 71 de la LCSP.
12.L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
13.Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
14.El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses
subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
15.L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les
empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa
contractista.
16.A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti,
relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores
amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i
haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini.
17.Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de
manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es
preveuen en aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.
VI Disposicions Relatives a l’Extinció del Contracte
Clàusula Quaranta-i-quart. Recepció i liquidació
1. La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen
els articles 210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
2. L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa
contractista s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i
compliment i, si s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i
l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
3. Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà
rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà
dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
4. A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment
efectiu de les clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català,
fent-ne referència expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.
Clàusula Quaranta-i-cinquè. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la
garantia definitiva
1. El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de
característiques i començarà a computar a partir de la publicació del POUM.
2. Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els
treballs efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.
3. Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades
del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord
de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix
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l’article 111 de la LCSP, sens perjudici del que estableix l’article 315.2 de la LCSP
d’aplicació analògica al present contracte.
Clàusula Quaranta-i-sisè. Resolució del contracte
1. Són causes de resolució del contracte les següents:
1.1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de
la personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu
l’article 98 relatiu a la successió del contractista.
1.2. La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre
procediment.
1.3. El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
1.4. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
1.5. La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini
superior a sis mesos.
1.6. L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment
de les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
1.7. La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats,
quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la
LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP,
les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix,
en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb
exclusió de l’IVA.
1.8. El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa
imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior
a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu
començament.
1.9. El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del
contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.
1.10. L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del
contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o
l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per
a aquests treballadors durant l’execució del contracte.
1.11. L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que
s’estableixin en els articles 212, 213 i 313 de la LCSP.
1.12. En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el
procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
VII Recursos i Supòsits Especials de Nul·litat Contractual
Clàusula Quaranta-i-setè. Règim de recursos
1. Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs
administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
2. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
de l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat
amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment
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de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Clàusula Quaranta-i-vuitè. Arbitratge
1. Es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna
de les controvèrsies que puguin sorgir entre l’administració contractant i la/es
empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició
conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció
d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de
desembre, d’Arbitratge.
2. La selecció de la institució arbitral ha de tenir en compte el que assenyalen els
articles 12, 14 i següents de la Llei 60/2003, esmentada.
Clàusula Quaranta-i-novè. Règim d’invalidesa
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43
de la LCSP.
Clàusula Cinquanta. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució
de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació,
l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.
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Plec de Prescripcions Tècniques
Clàusula Cinquanta-i-unè. Objecte del Plec
1. L’objecte d’aquest Plec consisteix a regular les condicions tècniques que
regiran el Contracte de Finalització del POUM.
2. L’objecte del contracte compren:
2.1.La redacció i presentació del conjunt de documents i estudis preliminars que
siguin necessaris pera l’aprovació definitiva del POUM.
2.2.La realització de totes les consultes i feines pròpies (tècniques i
administratives) per acabar la redacció i tramitació del Pla d’ordenació urbanística
municipal, així com el treball i accions del procés participatiu associat al procés.
2.3. La redacció i col·laboració en la tramitació de les Modificacions Puntuals de
caràcter urgent del POUM vigent que siguin necessàries per avançar temporalment
les determinacions del POUM com ara les següents:
A. Modificació Puntual de la Rotonda de Montví de Baix.
B. Modificació Puntual del Parc dels Bombers i la Façana Sud de la Carretera de
Manresa. Tram comprès entre el Carrer Verge de Montserrat i el Camí de les Creus i
de la Nova Rotonda General d’Accés a Moià de la Carretera de Manresa.
C. Modificació Puntual dels Terrenys d’Ocupació Anticipada.
D. Modificació Puntual de Reforma del Polígon Industrial del Sot d’Aluies.
E. Modificació Puntual del Circuit Verd.
F. Modificació Puntual d’Ampliació de l’Àrea d’Equipaments del Pla del Saiol.
G. Qualsevol altre Modificació Puntual que s’hagués d’avançar justificadament a
l’aprovació definitiva del POUM.
Es fa constar expressament que la present llista presenta un caracter merament
indicatiu, i que les modificacions puntuals a tramitar amb caracter urgent seran
consensuades i prioritzades per la Comissio del POUM. Poden ser les aqui
ressenyades o qualsevol altra que la Comissio del POUM estimi pertinent avançar
justificadament per unanimitat.
3. El nou POUM haurà d’incorporar i concretar els principis continguts a l‘article 3
i 9 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, així com les determinacions aplicables contingudes al Reial Decret
Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i
Rehabilitació Urbana, així com qualsevol altre normativa que sigui d’aplicació.
4. Cal prendre en consideració, per l’execució dels treballs derivats del present
contracte, les conclusions dels informes sobre el projecte de POUM que han emès
fins avui els funcionaris i tècnics municipals i els informes que aquests mateixos
tècnics i funcionaris emetin en el futur.
5. Aquesta obligació es configura com una obligació essencial del contracte als
efectes previstos en l’article 211 de la LCSP i de penalitats en cas d’incompliment,
d’acord amb l’article 192.2 de la LCSP i la seva infracció serà considerada com a
falta molt greu.
Clàusula Cinquanta-i-dosè. Àmbit d’Aplicació del Treballs
L’àmbit d’aplicació dels treballs objecte del contracte de redacció del nou Pla
d’Ordenació urbanística municipal (POUM) comprendrà la totalitat del terme
municipal. Els ajustos que puguin introduir-se en aquest àmbit com a conseqüència

Foli 54 de 111

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

dels estudis realitzats no donaran dret a revisió dels termes ni a la modificació del
preu del contracte.
Clàusula Cinquanta-i-tresè. Equip de Treball
El licitador haurà de proposar un Equip de Treball format, com a mínim, pels
tècnics que senyala el Plec de Clàusules Administratives.
Clàusula Cinquanta-i-quart. Fases i Terminis dels Treballs
1. L’adjudicatari serà responsable d’elaborar tots els documents i treballs, amb el
contingut necessari per superar tots els tràmits legals exigits fins a la seva
aprovació definitiva, amb el nivell de precisió tècnica i jurídica necessària per a
justificar i determinar les propostes urbanístiques.
2. Les fases i els terminis dels treballs de redacció seran els que a continuació
s’exposen, tenint en compte que als efectes del seu còmput serà inhàbil el mes
d’agost quan recaigui dins del termini general.
2.1. Revisió, actualització, compleció i correcció tècnica dels treballs del
DOCUMENT PER A APROVACIÓ INICIAL, lliurats per l’anterior contractista
A. En el termini màxim de TRES MESOS des de la data de formalització del
contracte, el contractista lliurarà la documentació completa per a I ‘Aprovació
Inicial, amb el contingut documental íntegre previst a la legislació urbanística pels
Plans d’Ordenació Urbanística Municipal i en els formats reglamentaris, elaborada
sobre cartografia digital i segons les instruccions de l’Alcalde, el Responsable del
Contracte i la resta d’autoritats, funcionaris i tècnics municipals competents. Si
l'aprovació inicial requerís iniciar els tràmits d'avanç pla, s'amplia el termini en dos
mesos..
B. El document per a l’ Aprovació Inicial del POUM prendrà en consideració les
conclusions dels informes del Secretari de la Corporació i de la resta de funcionaris i
tècnics municipals que oportunament s’emetin.
C. El contingut mínim del document del POUM per I’ Aprovació Inicial és el que es
descriu en aquests plecs.
D. El Director de I’ Equip Redactor mantindrà un mínim d’una reunió setmanal,
que tindrà lloc cada dimecres al matí, amb l’Alcalde, el Responsable del Contracte i
la resta d’autoritats, funcionaris i tècnics municipals concernits pels temes que
s’hagin de tractar.
E. El contractista haurà de lliurar a l’Ajuntament TRES exemplars complets del
document en format paper i en format digital editable i no editable i TRES
exemplars d’un resum del document en format paper i en format digital no editable,
més un document en Powerpoint que permeti fer la presentació pública del
document aprovat inicialment.
F. A més a més aportarà les còpies en format paper o digital necessàries per a
fer les peticions d’informes corresponents.
G. Si l’Ajuntament ho creu necessari, I’ Equip Redactor haurà de fer
l’assessorament i l’assistència en l’exposició del document previst per a l’aprovació
inicial davant dels organismes oficials competents per aprovar o informar el Projecte
de POUM o els Projectes de Modificació que redacti.
2.2. INFORME DELS ESCRITS D’AL·LEGACIONS presentades en el termini
d’informació pública i dels informes dels organismes afectats. A. Els escrits
d’al·legacions presentats durant el tràmit d’informació pública i els informes dels
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organismes afectats, seran estudiats per I’ Equip Redactor que, en el termini D’UN
MES des que Ii siguin IIiurats per I ‘Ajuntament, emetrà un informe de contingut
tècnic i jurídic, seguint estrictament en la seva elaboració les directrius que li
imparteixin l’Alcalde, el Responsable del Contracte i la resta d’autoritats, tècnics i
funcionaris competents, amb resum de les propostes a considerar, i amb proposta
d’estimació o desestimació total o parcial que correspongui.
B. L’informe inclourà I ‘oportuna motivació respecte de cada aspecte exposat i la
proposta que en cada cas correspongui amb la deguda anàlisi de I ‘abast de les
modificacions a incorporar, en el cas d’estimar les al·legacions plantejades, i
s’ajustarà estrictament als informes, instruccions i directrius que rebi de l’Alcalde, el
Responsable del Contracte i de la resta d’autoritats, funcionaris i tècnics municipals
competents en relació a cadascuna d’elles així com al contingut dels informes
emesos pels diferents organismes públics consultats.
C. L’informe agruparà les al·legacions presentades per temàtiques i/o zones
geogràfiques a fi de poder fer una lectura àgil del document.
D. El contractista haurà de lliurar a l’Ajuntament UN exemplar de la resposta
personalitzada en format de carta adreçada a cada interessat que hagi presentat
al·legacions en format paper i en format digital editable i no editable.
E. La carta resposta haurà de contenir com a mínim un resum de l’al·legació
presentada; la determinació d’estimar, desestimar o estimar parcialment
consensuada amb l’Ajuntament i la justificació de la determinació presa; a més de
les dades de l’interessat, el número de registre d’entrada de l’al·legació i altra
informació que es consideri.
2.3. DOCUMENT PER A SEGONA APROVACIÓ INICIAL A. Si a resultes de les
al·legacions i informes incorporats a l’expedient calgués realitzar una Segona
Aprovació Inicial, el contractista lliurarà la documentació completa per a aquesta
Segona Aprovació Inicial, en el termini d’UN MES, a comptar des que l'Ajuntament
requereix al contractista perquè la redacti, amb el contingut documental íntegre
previst a la legislació urbanística pels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal i en
els formats reglamentaris, elaborada sobre cartografia digital i segons les
instruccions i directrius que rebi de l’Alcalde, el Responsable del Contracte i de la
resta d’autoritats, funcionaris i tècnics municipals competents.
2.4. DOCUMENT PER A APROVACIÓ PROVISIONAL. A. Les modificacions que
s’hagin d’incorporar en el Document Aprovat Inicialment: 1r. D’ofici, per ordre del
Responsable el Contracte i de la resta d’autoritats, funcionaris i tècnics municipals.
2n. A resultes de l’estimació d’al·legacions durant el tràmit d’informació pública
del Pla.
3r. A resultes dels informes evacuats per l’oficina Territorial D’avaluació
Ambiental (OTAA), la Comissió Territorial D’urbanisme (CTU) i qualsevol altre
Administració Pública o organisme que hagi dictaminat l’expedient.
B. Haurà de ser lliurada pel contractista en el termini màxim D’UN MES a
comptar del moment en que l'Ajuntament requereix al contractista perquè la
redacti.
C. Els treballs inclouran la redacció de les modificacions del POUM que calgués, o
fins i tot nous textos i plànols.
D. Qualsevol ajust o modificació s’haurà de refondre en un nou document íntegre
que contingui tots els documents i plànols necessaris.
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E. El contingut mínim del document del POUM per I’ APROVACIÓ PROVISIONAL
esta descrit en aquests plecs.
F. El Director de I’ Equip Redactor es compromet a mantenir un mínim d’una
reunió setmanal que tindrà lloc el dimecres al matí amb l’Alcalde, el Responsable del
Contracte i amb la resta d’autoritats, funcionaris i tècnics municipals encarregats del
seguiment del POUM.
G. El contractista lliurarà TRES exemplars complets del document en format
paper i en format digital editable i TRES exemplars d’un resum del document en
format paper i en format digital no editable.
H. A més a més aportarà les còpies necessàries en format paper o digital
necessàries per a fer les peticions d’informes a les administracions públiques que
corresponguin.
2.5. TREBALLS I DOCUMENTACIÓ PER A I’ APROVACIÓ DEFINITIVA A. En el cas
que l’acord de l’òrgan competent per a l’Aprovació Definitiva considerés que cal
introduir modificacions o rectificacions a la documentació del POUM, ja sigui prèvies
a I’ Aprovació Definitiva en cas de suspensió, o prèvies a la publicació de I’ acord en
cas d’ Aprovació Definitiva amb Prescripcions, l’Equip Redactor haurà de fer els
treballs de redacció del document del pla per a l’Aprovació del Text Refós.
B. En aquest supòsit el contractista en el termini màxim d’UN MES a comptar des
que l'Ajuntament requereixi al contractista perquè els redacti, haurà d’introduir les
esmenes formulades a la documentació (tant escrita com gràfica) de I ‘aprovació, o
a la supressió de les que no fossin ajustades a dret, i procedirà a la redacció d’un
TEXT REFÓS, que contingui íntegra tota la documentació del Pla.
C. L’ Equip Redactor, d’acord amb l’Ajuntament, haurà de fer els treballs
d’assessorament i d’assistència en el procés d’exposició del document davant dels
organismes públics competents fins a I’ Aprovació Definitiva del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal.
D. El contingut mínim del document del POUM per I’ Aprovació Definitiva està
descrit a en aquests plecs.
E. El Director de I’ Equip Redactor es compromet a mantenir un mínim d’una
reunió setmanal que tindrà lloc el dimecres al matí amb l’Alcalde, el Responsable del
Contracte i la resta d’autoritats, tècnics i funcionaris encarregats del seguiment del
POUM.
F. El contractista lliurarà QUATRE exemplars complets del document en format
paper i en format digital editable i no editable.
2.6. Altres treballs. A. L’equip Redactor haurà de fer els informes de les
al·legacions i els recursos que s’interposin en via administrativa contra qualsevol
acord d’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ajustant-se estrictament
a les instruccions i directrius que rebi de l’Alcalde, el Responsable del Contracte i de
la resta d’autoritats, funcionaris i tècnics municipals.
B. Els informes resoldran motivadament les al·legacions i recursos i contindran
una proposta d’estimació o desestimació total o parcial i especificaran els efectes
que això produeix.
C. A més dels documents i fases vinculades a la tramitació del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, I’ abast dels treballs també inclourà I’ estudi, la realització de
propostes, I’ assessorament i assistència en els processos que l’Ajuntament té
oberts en I’ actualitat a diferents àmbits del planejament del municipi.
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D. En el cas dels convenis urbanístics que resultin convenients, I’ equip redactor
elaborarà un esborrany del conveni amb la justificació tècnica i econòmica, si així ho
requereix l'ajuntament; i participarà en les reunions, contacte, negociacions i
informes que calguin.
Clàusula Cinquanta-i-cinquè. Desenvolupament del Treball. Relació amb
l’Ajuntament
1. Els treballs inclouran les sessions d'assessorament i assistència a I' Equip de
Govern, els Serveis Tècnics Municipals i les reunions amb els organismes oficials
competents i afectats que calguin, així com amb veïns, particulars i/o interessats
que es convingui.
2. L’Alcalde, el Responsable del Contracte i la resta d’autoritats, funcionaris i
tècnics municipal competents, s’encarregaran del seguiment tècnic dels treballs i del
seu correcte desenvolupament.
3. Durant el desenvolupament dels treballs, l'Ajuntament habilitarà en les
dependències municipals una Oficina del Pla pels treballs d'estudi i redacció de la
Revisió, així com, les reunions necessàries i I ‘atenció ciutadana.
4. Aquest espai serà gestionat per personal de I ‘adjudicatari sota la direcció de
l’Alcalde i el Responsable del Contracte, que hauran de disposar del suport
administratiu necessari per a la gestió i organització de visites i convocatòria de
reunions.
5. S’establirà un dia a la setmana per atendre suggeriments i visites relatives al
treball, en que I' Equip Redactor haurà d'assistir per donar I ‘atenció corresponent,
amb presencia de I ‘arquitecte director de I' Equip Redactor i els col·laboradors que
siguin pertinents en funció dels temes a tractar.
6. Tot això sense detriment de que algunes de les reunions es tinguin que
realitzar en dia o hora fora de I ‘horari habitual d'atenció en la Oficina del Pla.
7. Tot i que no hi hagin visites l’Ajuntament podrà requerir la presencia del
personal de I ‘adjudicatari per informar de I ‘estat dels treballs i poder fer un
seguiment continu d'aquests.
8. Es portarà una relació detallada de les visites realitzades i s’aixecarà acta de
les reunions de treball, que s’haurà de fer amb suport administratiu de I
‘adjudicatari.
9. La determinació de I ‘horari presencial a I ‘oficina del pla serà determinat per
l'Alcalde.
Clàusula Cinquanta-i-sisè. Pla de Treball i Seguiment
1. Seguiment i control dels treballs.
1.1. L’Alcalde i el Responsable del Contracte establiran un regim de reunions de
treball a desenvolupar amb el Director de I' Equip Redactor, així com el seu
contingut i els agents que hi hagin d’intervenir.
1.2.En el decurs de la Redacció, l’Alcalde, el Responsable del Contracte i la resta
d’autoritats, funcionaris i tècnics municipals competents, podran aportar indicacions,
que I'Equip Redactor haurà de recollir amb les corresponents solucions.
2. Informes sobre el desenvolupament dels treballs. 2.1. L'adjudicatari ha
d'informar, obligatòriament i per escrit a l'Ajuntament, durant els cinc primers dies
de cada mes, sobre la marxa general dels treballs encomanats.
2.2. L'Ajuntament també podrà establir sessions de seguiment dels esmentats
treballs amb assistència del personal que per I' Alcaldia es consideri oportú.
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3. Compromisos en la tramitació. 3.1. L'adjudicatari i el Director de I' Equip de
Treball, cas que siguin requerits, hauran d'assistir a les sessions de presentació
pública del POUM i a les sessions preparatòries i a les Comissions Informatives
prèvies a I' aprovació dels documents
Clàusula Cinquanta-i-setè. Documentació a Facilitar per l’Ajuntament
1. L'Ajuntament facilitarà a l'Equip Redactor tota la informació pròpia disponible
per portar a terme els treballs objecte del contracte.
2. L'Ajuntament facilitarà a l'Equip redactor la documentació següent:
2.1.Cartografia de base del terme municipal, en format digital, sobre la que es
realitzaran les propostes urbanístiques. En concret A. Cartografia urbana digital
escala 1 :1.000.
B. Base digital del planejament vigent ajustada a la cartografia.
2.2.Treballs de redacció del POUM elaborats en execució dels contractes de 2008
i 2014, que consta de:
A. Memòries 1r. Estudi de mobilitat generada
2n. Dictàmens geològic
3r. Estudi suficiència aigua
4t. Estudi suficiència sanejament
5è. Programa de participació ciutadana
B. Plànols
1r. Informació
2n. Ordenació
C. Normativa
D. Estudi econòmic i financer
E. Avaluació econòmica i financera
F. Agenda
G. Informe de sostenibilitat ambiental
H. Memòria social
2.3.Qualsevol altre cartografia, documentació, material i antecedents, així com
informació urbanística complementaria, seran a càrrec de I ‘adjudicatari.
2.4.En tots els casos, serà a càrrec de I' Equip Redactor I ‘adaptació de la
documentació entregada als continguts del POUM i I ‘esmena dels errors que pugui
contenir.
2.5.Seran a càrrec de I ‘adjudicatari I ‘obtenció de totes les dades de camp que
siguin necessàries per al desenvolupament del treball.
Clàusula Cinquanta-i-vuitè. Normativa Aplicable
Per a la realització de la redacció dels documents de planejament, I' Equip
Redactor tindrà en compte la normativa estatal, autonòmica i local existent i vigent,
que pugui ser d'aplicació al mateix.
Clàusula Cinquanta-i-novè. Documentació a Elaborar per l’Adjudicatari
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1. L'adjudicatari esta obligat a elaborar el POUM amb el contingut i documentació
que determinen els articles 57,58 i 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost de
2010, amb les especificacions aplicables contingudes al Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, així com les
determinacions aplicables contingudes al Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana o
normativa que les substitueixi, i en la normativa sectorial d'aplicació. especialment
en matèria, Ambiental, de Mobilitat, Comerç, Cultura i Patrimoni, Educació,
Planificació Territorial, Habitatge, Carreteres, Aigües, etc.
2. Seran a càrrec de I ‘adjudicatari les adaptacions necessàries derivades de
modificacions normatives que requereixi I ‘actualització dels documents ja
elaborats, segons la seva incidència, en cada fase d'execució del contracte.
3. L'adjudicatari esta obligat a adaptar els documents i continguts del POUM a la
normativa general i sectorial vigent així com a les directrius i determinacions
contingudes al planejament territorial, director urbanístic i sectorials vigent, en cada
fase d'execució del contracte.
4. El grau de detall de la documentació i dels plànols que integraran el POUM no
podran ser d'una escala superior a la mínima exigible segons normativa vigent
5. L'adjudicatari d'aquest contracte és el responsable de que la documentació de
que el Pla d'Ordenació urbanística municipal contingui totes les determinacions que
exigeix la normativa vigent.
6. En aquest sentit, és el responsable de la redacció final dels documents mínims
següents:
6.1. MEMORIES: A. Memòria descriptiva i justificativa. Informació
B. Memòria descriptiva i justificativa de l’Ordenació.
6.2. NORMATIVA
A. Normes urbanístiques aplicables.
B. Regim transitori.
C. Regim específic deis usos i les edificacions amb volum disconforme i fora
d'ordenació.
D. Regim de llicencies urbanístiques
6.3. CATALEG DELS BENS O ELEMENTS OBJECTE DE PROTECCIÓ
A. Inventari del patrimoni arquitectònic, arqueològic, paisatgístic i ambiental
incloent-hi eIs edificis i construccions d’interès artístic, arquitectònic o històric,
conjunts arquitectònics i elements arquitectònics aïllats, amb les fitxes descriptives i
regim de protecció, adaptat a la Llei de Patrimoni Català.
B. Àmbits o conjunts objecte de protecció pel seu interès arquitectònic, històric,
artístic o pel seu caràcter monumental, popular i tradicional.
C. Delimitació i regim de protecció.
D. Unitats de paisatge objecte de protecció.
E. Arbres monumentals i d'interès local.
F. Restes o jaciments arqueològics.
G. Directrius per a la recuperació i conservació deIs elements objecte de
protecció.
H. Normativa aplicable als elements de protecció.
6.4. PLANOLS D'INFORMACIÓ I ORDENACIÓ
A. Plànols d'informació
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1r. Encaix territorial
2n. Característiques topogràfiques del territori.
3r. Àmbits i elements objecte de protecció
4t. Xarxa de mobilitat
5è. Xarxes de serveis existents
B. Plànols d'ordenació
6.5. PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
A. Agenda
B. Avaluació econòmica i financera
C. Informe de sostenibilitat econòmica
D. Programa d'actuació urbanística (si s'escau)
6.6. ANNEXES
A. Identificació i determinació deIs riscos naturals i tecnològics.
B. Identificació i determinació deIs riscos d'inundabilítat.
C. Estudi de la mobilitat generada.
D. Dictamen geològic.
E. Les previsions sobre la disponibilítat i suficiència deIs recursos hídrics.
F. Les previsions sobre la disponibilítat i suficiència deIs recursos energètics.
6.7. DOCUMENT DE SINTESI A. Resum de les determinacions
6.8. ALTRES
A. Àmbit i abast de la suspensió de llicències.
6.9. DOCUMENTS ESPECIFICS
A. Estudi justificatiu dels àmbits classificats com a Sòl Urbà Consolidat I No
Consolidat.
B. Estudi justificatiu, en el sòl classificat com a Urbà Consolidat, dels elements
d'urbanització que cal completar o acabar, per a que els terrenys assoleixin la
condició de solar.
C. Estudi justificatiu de la delimitació de Polígons D'actuació Urbanística en sòl
urbà.
D. Estudi justificatiu de la delimitació dels sectors que es subjectin a un Pla De
Millora Urbana, distingint entre els sectors de Sòl Urbà Consolidat, de Sòl Urbà No
Consolidat i dels que tinguin per objecte assolir les finalitats de I ‘article 68.2.a) de
la Llei d'urbanisme;
E. Justificació específica de la delimitació dels sectors que tinguin per objecte
actuacions d'abast limitat per a l’ajust, I ‘ampliació o la millora de la vialitat o dels
espais lliures.
F. Estudi justificatiu, per a cada Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat, de
l’existència, suficiència i disponibilitat de les infraestructures i dels recursos
necessaris per al desenvolupament del sector o justificació de la viabilitat econòmica
de cadascun dels costos d'execució o implantació dels serveis o infraestructures, a
càrrec de cada sector, necessàries per al seu desenvolupament, incloses les
infraestructures de connexió exterior, i, en el seu cas, justificació de la viabilitat
econòmica deis costos no imputables a càrrec del sector.
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G. Estudi justificatiu de la viabilitat econòmica de I ‘adquisició dels terrenys i de I
‘execució de les obres corresponents, per a cadascun dels sistemes que el POUM
hagi qualificat i que no es troben inclosos en Polígons d’Actuació Urbanística.
H. Estudi específic de la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica de la vinculació o
inclusió de sistemes urbanístics (exteriors) en sectors o Polígons d’Actuació, per a
cadascun dels sistemes.
I. Estudi específic deis usos admesos en Sòl No Urbanitzable i dels lIindars que
s'estableixen respecte del seu regim competencial d'autorització.
J. Estudi específic en Sol Urbà de les condicions bàsiques d'edificació de les
diferents zones.
K. Estudi específic ens Sol Urbà dels usos en planta baixa admesos en les
diferents zones en relació del foment de les activitats urbanes que fan ciutat.
L. Estudi específic en Sol Urbà I Urbanitzable de les condicions de la mobilitat
generada i necessitats d'aparcament públic en superfície i soterrani i d'allotjament
de places d'aparcament en finca privada.
Clàusula Seixanta. Documentació a Presentar per a l’Aprovació Inicial, Provisional
i Text Refós
1. El contingut del document de Pla objecte d'aquest contracte es redactarà i es
subjectarà a les determinacions de I ‘article 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme i dels articles 69 i
següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei d'urbanisme.
2. En tot cas la documentació mínima a presentar serà la següent:
2.1.MEMÓRIES:
A. Memòria descriptiva i justificativa. Informació.
B. Memòria descriptiva i justificativa. Ordenació.
C. Memòria social.
D. Informe de sostenibilitat ambiental d'acord amb el contingut del Document de
Referència.
E. Estudi d' Avaluació de la Mobilitat Generada.
F. Annexes: 1r. Estudi hidrològic i hidràulic.
2n. Estudi del transport públic.
3r. Dictamen geològic
2.2.NORMATIVA I CATALEGS.
A. Normes urbanístiques.
B. Catàleg de béns protegits.
C. Catàleg de camins rurals.
2.3.PLANOLS D'INFORMACIÓ I ORDENACIÓ
A. Plànols d'informació:
1r. Encaix territorial.
2n. Característiques topogràfiques del territori.
3r. Àmbits i elements objecte de protecció.
4t. Xarxa de mobilitat.
5è. Xarxes generals de serveis existents.
6è. Plànol de suspensió de llicències.
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B. Plànols d'ordenació:
1r. Compliment del Planejament territorial i Planejament director urbanístic
2n. Classificació del sol.
3r. Estructura general i orgànica del territori.
4t. Ordenació del sol no urbanitzable.
5è. Ordenació detallada del sol urbà i urbanitzable.
6è. Xarxes generals de serveis.
2.4.PROGRAMA DE LES ACTUACIONS:
A. Agenda.
B. Avaluació econòmica i financera.
C. Informe de sostenibilitat econòmica.
D. Programa d'actuació urbanística
2.5.DOCUMENT DE SINTESI:
A. Resum de les determinacions.
B. Àmbit i abast de la suspensió de llicències.
2.6. PANNELLS PER L'EXPOSICIÓ DELS TREBALLS
2.7. La resta de documentació prevista en la normativa urbanística o sectorial
d'aplicació.
Clàusula Seixanta-i-unè. Grau de Definició i Presentació dels Treballs
1. Els treballs contindran la documentació tècnica necessària que estarà
elaborada amb el grau de precisió i qualitat adient perquè es pugui tramitar fins a la
seva aprovació definitiva.
2. L'expressió gràfica de les propostes es dibuixarà sobre cartografia bàsica, que
inclourà la base parcel·laria del cadastre, a escala mínima de 1/1000, 1/2000,
1/5000 per Sol Urbà, Urbanitzable I No Urbanitzable, respectivament.
3. Els textos escrits que integren el treball que es contracta s'han de presentar
en format paper Din A-4 o A-3, convenientment enquadernat
4. La documentació del Pla d'ordenació es presentarà en català.
5. Els plànols originals s'han de dibuixar en formats dwg a escala 1/2000 i
1/1000 per al Sol Urbà I Urbanitzable i a escala 1/5000 per al Sol No Urbanitzable, i
a més a més, es presentaran en suport informàtic el qual es diligenciarà a I ‘efecte
que concordi amb I ‘original. El format paper serà en Din A-3 i un general a Din A-1
6. A més, el contractista aportarà una copia digital de la documentació en suport
CD o llapis de memòria en formats originals i PDF.
7. L'Ajuntament comprovarà si els treballs presentats s'ajusten al que s'ha
estipulat en el contracte, en el plec de prescripcions tècniques i en les instruccions i
directrius que haurà anat donant al contractista i emetrà el corresponent informe. Si
més no, el contractista estarà obligat a introduir les modificacions o alteracions
sobre el planejament que l'Ajuntament Ii determiní.
8. Es lliurarà també a l'Ajuntament, tota la documentació suplementària que ha
servit per a redactar el Pla i que tindrà el contingut següent: 8.1.Dades de camp
topogràfiques.
8.2.Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes "in situ".
8.3.Copies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació, amb les anotacions
resultants.
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8.4.Actes de les reunions celebrades. Que haurà d'aixecar personal de
L’adjudicatari.
8.5.Qualsevol altra informació que l'Ajuntament o I' Equip Redactor consideri
adient
Clàusula Seixanta-i-dosè. Condicions Especifiques Del Contractista
1. És directament aplicable a aquest contracte el que estableix la Disposició
Addicional Tretzena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost de 2010 pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
2. El contractista ha de facilitar la identitat i la titulació de tots els professionals
que intervenen en la redacció del POUM, que hauran de disposar de la titulació,
facultats i experiència requerides normativament i en aquest plec.
3. El contractista i els professionals que intervenen en la tramitació i redacció del
POUM estan obligats a guardar secret professional fins que els documents
esdevinguin públics havent estat aprovats.
Clàusula Seixanta-i-tresè. Condicions de Cessió de l’Ús de la Cartografia
1. Els drets d'ús de la cartografia són vàlids únicament i exclusivament per a la
realització d'estudis, plans o projectes urbanístics encarregats per l'Ajuntament
2. L'empresa adjudicatària no podrà utilitzar la informació per altres fins diferents
dels expressament autoritzats, sempre fent constar la procedència de la informació.
3. Altrament, I ‘Ajuntament podrà reclamar el pagament dels usos realitzats, a
més de les indemnitzacions pertinents per danys i perjudicis.
4. L'empresa adjudicatària no podrà cedir, reproduir o registrar, ni total ni
parcialment, la informació objecte d'aquest contracte, sense autorització expressa
de l'Ajuntament de Moià, qualsevol que sigui el sistema de recuperació d'informació
utilitzat: mecànic, fotoquímic, electrònic, electroòptic, magnètic o fotocopia, etc. Els
documents complets deIs plans urbanístics vigents poden ser consultats en els
Serveis Tècnics Municipals
Clàusula Seixanta-i-quart. Acceptació dels Treballs
1. La supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball, per part de
l'Ajuntament, és condició obligada per tal que I' Equip Redactor pugui desenvolupar
d'altres unitats de treball que depenguin de les primeres.
2. En qualsevol IIiurament parcial, l'Ajuntament, revisarà la documentació
corresponent, indicant, si és el cas, les esmenes a realitzar per l' Equip Redactor.
3. En particular, amb antelació suficient per tal que la documentació definitiva
pugui ésser presentada en els terminis previstos en aquest plec de clàusules, I'
Equip Redactor remetrà un exemplar de I' esborrany complet dels documents de
planejament a l'Ajuntament, per a la seva revisió; i en funció del resultat d'aquesta,
l'Ajuntament, indicarà a I' Equip Redactor la realització de les correccions o
modificacions que s'hagin de considerar, o si s'escau, n’autoritzarà I' edició.
4. L'adjudicatari s'obliga a executar I ‘objecte del contracte sota les directrius
que rebi de l’Alcalde, el Responsable del Contracte i de la resta d’autoritats,
funcionaris i tècnics municipals, les contingudes en el present Plec i en Plec de
Clàusules Administratives i seguint la metodologia i el procediments que en aquests
s'indiquen, i no s’acceptarà per part de l'Ajuntament, cap unitat de treball que no
estigui elaborada d'acord amb els extremes esmentats.
Clàusula Seixanta-i-cinquè. Documentació Per Informació Dels Licitadors
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L'Ajuntament posarà a disposició dels licitadors interessats a participar la
documentació relacionada en el present Plec de clàusules, en format no
manipulable, a través de la web municipal o en DVD o llapis de memòria a les
oficines municipals.
Clàusula Seixanta-i-sisè. Cessió de Drets de Propietat Intel·lectual
La participació en la licitació porta implícit que I ‘adjudicatari i els considerats
autors del POUM cedeixen a l'Ajuntament tots els drets de propietat intel·lectual de
tot tipus derivats de l’execució del present contracte.

Foli 65 de 111

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

Annex 1
Model de Declaració Responsable
En ..................................................................................................., amb
domicili
a
l'efecte
de
notificacions
a
.................................................................................... núm. ......................
amb NIF núm. ........................ actuant en nom propi (o en representació de
................................................................................................
NIF
núm.
....................................................
com
ho
acredito
per
.....................................................................................................................
.... a l’objecte de prendre part en la licitació del Contracte de Finalització dels
Treballs de Redacció del POUM
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la
declaració responsable té la deguda representació per presentar la proposició i la
declaració;
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;

acreditatius del compliment dels expressats requisits, en cas que sigui proposat com
a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit a l’efecte
per l’òrgan de contractació.
empreses que es relacionen a continuació de conformitat amb el que preveu l’article
75 de la LCSP, la qual cosa acredita mitjançant els COMPROMISOS DE
COL·LABORACIÓ subscrits amb cadascuna d’elles i la DECLARACIÓ SOBRE
ELS REQUISITS DE SOLVÈNCIA I CAPACITAT exigits pel Plec de Clàusules que
aquestes empreses associades ajudaran a completar que adjuntem amb la present
DECLARACIÓ: o ...................................
o ..................................
I per tal que se’n prengui coneixement i tingui els efectes que li corresponguin a
l’expedient de contractació suara referit, signa la present DECLARACIÓ
RESPONSABLE a ................. a ............ de .................... de ................ (lloc i
data)
(Signatura del declarant)
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Annex 2
Model d’Oferta Econòmica
En ..................................................................................................., amb
domicili
a
l'efecte
de
notificacions
a
.................................................................................... núm. ......................
amb NIF núm. ........................ actuant en nom propi (o en representació de
................................................................................................
NIF
núm.
....................................................
com
ho
acredito
per
.....................................................................................................................
.... a l’objecte de prendre part en la licitació del Contracte de Finalització dels
Treballs de Redacció del POUM
FAIG CONSTAR:
Que conec i accepto els Plecs de Clàusules i de Prescripcions Tècniques i la resta
de condicions del contracte aprovades per l’Ajuntament i prenc part de la licitació i
comprometent-me
a
executar-lo
pel
preu
de
............................................................................................
euros
més
.............................................................................. euros corresponents a
l'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del ..................... % (en lletres i xifres).
A ....................... a ................ de ............................ de 2018. (lloc i data).
(Signatura del licitador)
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Annex 3
Model d’Oferta Relativa a Altres Criteris de Valoració Automàtica
En ..................................................................................................., amb
domicili
a
l'efecte
de
notificacions
a
.................................................................................... núm. ......................
amb NIF núm. ........................ actuant en nom propi (o en representació de
................................................................................................
NIF
núm.
....................................................
com
ho
acredito
per
.....................................................................................................................
....) a l’objecte de prendre part en la licitació del Contracte de Finalització dels
Treballs de Redacció del POUM
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
Que, assabentat de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari del contracte es compromet a executar- d’acord amb la següent
proposta d’Equip Redactor:
ORGANIGRAMA JERÀRQUIC DE L’EQUIP REDACTOR QUE ES DESTINARÀ A
L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
(Nota: Cal reproduir l’orgranigrama complet de l’equip redactor amb indicacions
només del número de lloc. Els llocs de treball identificats en l’organigrama s’hauran
de descriure en el següent apartat.)
DESCRIPCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DE L’ORGANIGRAMA
1. Lloc 1
1.1. Denominació: Director de l’Equip Redactor.
1.2. Noms i Cognoms de la persona que l’ocuparà: ...............
1.3. Adreça postal:..................
1.4. Telèfon fix:.................
1.5. Telèfon mòbil: ...................
1.6. Naturalesa jurídica de la relació de serveis amb el licitador: .............
1.7. Dedicació: ..... hores diàries/setmanals/mensuals/anuals.
1.8. Anys complets d’experiència com a ................
1.9. Anys complets d’experiència com a ........................
1.10. Anys complets d’experiència com a ...................
2. Lloc 2
2.1. Denominació: .................
2.2. Noms i Cognoms de la persona que l’ocuparà: ...............
2.3. Adreça postal:..................
2.4. Telèfon fix:.................
2.5. Telèfon mòbil: ...................
2.6. Naturalesa jurídica de la relació de serveis amb el licitador: .............
2.7. Dedicació: ..... hores diàries/setmanals/mensuals/anuals.
2.8. Anys complets d’experiència com a ................
2.9. Anys complets d’experiència com a ........................
2.10. Anys complets d’experiència com a ...................
3. Lloc 3 ..................
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Que el personal que formarà part de l’Equip té els següents anys d’experiència:

.........................
biòleg especialitzat o
.............................

enginyer

especialitat

forestal,

agrònom

o

agrícola).

...........
Que per demostrar-los acompanya:

tots els membres de l’Equip (Contractes, nòmines, certificacions etcètera).
amb els criteris fixats en aquesta disposició, en suport Excel.
I per perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que li corresponguin a
l’expedient de contractació suara referit, signo aquesta DECLARACIÓ
RESPONSABLE.
A ....................... a ................ de ............................ de 2018. (lloc i data).
(Signatura del licitador) ç
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Annex 4
Model d’ Oferta Avaluable d’Acord amb Criteris Sotmesos a Judici de
Valor
En ..................................................................................................., amb
domicili
a
l'efecte
de
notificacions
a
.................................................................................... núm. ......................
amb NIF núm. ........................ actuant en nom propi (o en representació de
................................................................................................
NIF
núm.
....................................................
com
ho
acredito
per
.....................................................................................................................
....) a l’objecte de prendre part en la licitació del Contracte de Finalització dels
Treballs de Redacció del POUM
FAIG CONSTAR:
Que conec i accepto els Plecs de Clàusules i Prescripcions Tècniques i la resta de
condicions del contracte aprovades per l’Ajuntament i prenc part de la licitació i
comprometent-me a executar-lo en les condicions que descriu la següent
MEMÒRIA DE PROPOSTA DE FINALITZACIÓ DEL POUM
A. Definició de solucions per a la finalització del POUM de Moià, a la vista dels
informes tècnics municipals relatius al Projecte de Revisió del POUM en tràmit que
consten a l’expedient.
B. Definició de solucions per a cadascun dels àmbits de gestió urbanística
vigents.
C. Propostes de classificació, desclassificació i desconsolidació.
D. Definició de solucions per al Sòl no Urbanitzable
A ....................... a ................ de ............................ de 2018. (lloc i data).
(Signatura del licitador)
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Annex 5
Compromís d’Adscripció de Mitjans
En ..................................................................................................., amb
domicili
a
l'efecte
de
notificacions
a
.................................................................................... núm. ......................
amb NIF núm. ........................ actuant en nom propi (o en representació de
................................................................................................
NIF
núm.
....................................................
com
ho
acredito
per
.....................................................................................................................
....) a l’objecte de prendre part en la licitació del Contracte de Finalització dels
Treballs de Redacció del POUM
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que en cas de resultar adjudicatari del Contracte es compromet a destinar-hi els
mitjans personals senyalats en la l’Oferta Relativa a Altres Criteris de Valoració
Automàtica que ha presentat i els mitjans materials necessaris.
Per tal que se’n prengui coneixement i tingui els efectes que li corresponguin a
l’expedient de contractació suara referit, signo aquest COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ
DE MITJANS PERSONAL I MATERIALS.
A ....................... a ................ de ............................ de 2018. (lloc i data).
(Signatura del licitador)
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Annex 6
Model de Designació de Persones Autoritzades per Accedir a les
Notificacions Electròniques
En ..................................................................................................., amb
domicili
a
l'efecte
de
notificacions
a
.................................................................................... núm. ......................
amb NIF núm. ........................ actuant en nom propi (o en representació de
................................................................................................
NIF
núm.
....................................................
com
ho
acredito
per
.....................................................................................................................
....) a l’objecte de prendre part en la licitació del Contracte de Finalització dels
Treballs de Redacció del POUM
Designo com a persona autoritzada per accedir a les notificacions electròniques:
Nom:
Telèfon mòbil
Telèfon fix
Correu electrònic:
Adreça
I perquè així consti ho firmo a...................en data..........
Firma

Foli 72 de 111

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

Annex 7
Model de Garanties en el Tractament de Dades de Caràcter Personal
En ..................................................................................................., amb
domicili
a
l'efecte
de
notificacions
a
.................................................................................... núm. ......................
amb NIF núm. ........................ actuant en nom propi (o en representació de
................................................................................................
NIF
núm.
....................................................
com
ho
acredito
per
.....................................................................................................................
....) a l’objecte de prendre part en la licitació del Contracte de Finalització dels
Treballs de Redacció del POUM
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
Que ofereix garanties suficients per aplicar, en cas que el contracte comporti el
tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques i organitzatives
apropiades, per tal que el tractament s’efectuï de conformitat amb la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i la
normativa de desenvolupament, així com, si escau, amb el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE”)
I per perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que li corresponguin a
l’expedient de contractació suara referit, signo aquesta DECLARACIÓ RESPONSABLE
DE DE GARANTIES EN EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
A ....................... a ................ de ............................ de 2018. (lloc i data).
(Signatura del licitador)
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Annex 8
Model de Declaració Responsable de la Vigència de Dades que Consten
en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) O en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE)
En ..................................................................................................., amb
domicili
a
l'efecte
de
notificacions
a
.................................................................................... núm. ......................
amb NIF núm. ........................ actuant en nom propi (o en representació de
................................................................................................
NIF
núm.
....................................................
com
ho
acredito
per
.....................................................................................................................
....) a l’objecte de prendre part en la licitació del Contracte de Finalització dels
Treballs de Redacció del POUM
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
Que les dades que consten al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores “RELI”,
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya estan vigents en data d’avui; incloses els
administradors i apoderats, essent que cap dels poders atorgats a aquests han estat
revocats.
Que les dades que consten al Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat “ROLECE”, estan vigents en data d’avui; incloses els
administradors i apoderats, essent que cap dels poders atorgats a aquests han estat
revocats.
A ....................... a ................ de ............................ de 2018. (lloc i data).
(Signatura del licitador)
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Annex 9
Model De Declaració De Constitució Unió Temporal D’empreses (UTE)
En ..................................................................................................., amb
domicili
a
l'efecte
de
notificacions
a
.................................................................................... núm. ......................
amb NIF núm. ........................ actuant en nom propi (o en representació de
................................................................................................
NIF
núm.
....................................................
com
ho
acredito
per
.....................................................................................................................
....) a l’objecte de prendre part en la licitació del Contracte de Finalització dels
Treballs de Redacció del POUM
I
En
...................................................................................................,
amb
domicili
a
l'efecte
de
notificacions
a
.................................................................................... núm. ......................
amb NIF núm. ........................ actuant en nom propi (o en representació de
................................................................................................
NIF
núm.
....................................................
com
ho
acredito
per
.....................................................................................................................
....) a l’objecte de prendre part en la licitació del Contracte de Finalització dels
Treballs de Redacció del POUM
DECLAREN
La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació amb el
següent percentatge de participació:
• ....................% l’empresa......................................................................
• ....................% l’empresa......................................................................
Que en el cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es
comprometen a constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura pública.
Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la
senyor/a.................................amb DNI núm................................................
Que
la
denominació
de
la
UTE
a
constituir
és
............................................................................................ i el domicili per a
les
notificacions
és
.....................................................................................................
telèfon
.............................................
adreça
de
correu
electrònic
per
rebre
comunicacions ...............................................................
A ....................... a ................ de ............................ de 2018. (lloc i data).
(Signatura dels licitadors)

7. Aprovació del calendari de sessions dels òrgans col·legiats per l’any
2020
Fets
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Vist que en el ple de deu de juliol de dos mil dinou es va aprovar fixar la
periodicitat de les sessions plenàries i de la Junta de Govern determinant que per ple
s’havia d’aprovar el calendari anual.
Atesa la voluntat de definir el calendari del 2020 de les sessions de Ple, Comissió
Informativa i Junta de Govern.

Fonaments de dret
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i per la Llei
Autonòmica, DL 2/2003, que aprova el text refós de la llei Municipal i de règim Local
de Catalunya, el Ple pot celebrar sessions ordinàries i extraordinàries, havent-se de
celebrar les sessions ordinàries del Ple amb la periodicitat mínima establerta per
l’article 46.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, abans esmentada i 98 del DL 2/2003 i
78.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals
(RD 2568/1986)
Les facultats i atribucions que concedeixen els articles 53, 54 i 55 i 99 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, i allò que disposen els articles 112 i 113 del
R.D.2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, referent a la sessió constitutiva i
periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
dotze de febrer de dos mil vint.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels tretze assistents dels
tretze regidors que en formen el ple,

Acorda
Primer. Determinar que el calendari de les sessions de Ple Municipal per al 2020
serà el següent:
22 de gener
19 de febrer
18 de març
15 d’abril
20 de maig
17 de juny
15 de juliol
16 de setembre
21 d’octubre
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18 de novembre
17 de desembre
Segon. Determinar que el calendari de les sessions de la Comissió Informativa
Permanent del Ple per l’any 2020, serà el següent:
15 de gener
12 de febrer
11 de març
8 d’abril
13 de maig
10 de juny
8 de juliol
9 de setembre
14 d’octubre
11 de novembre
10 de desembre
Tercer. Determinar que el calendari de les Juntes de Govern per l’any 2020 serà
el següent:
15 i 28 de gener
12 i 26 de febrer
11 i 25 de març
8 i 22 d’abril
13 i 27 de maig
10 i 25 de juny
8 i 22 de juliol
2,16 i 30 de setembre
14 i 28 d’octubre
11 i 25 de novembre
10 de desembre
Quart. Notificar els presents acords als membres de ple dret dels diferents òrgans
col·legiats, a la Secretaria i a la Intervenció als efectes oportuns.

8. Proposta d’aprovació de l’actualització del Conveni-Tipus sobre
l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants dels
ens locals (AGIPH)
Fets
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En data 18 de desembre la Diputació de Barcelona va publicar al BOPB la
modificació del calendari de sessions de Ple, Comissió Informativa Permanent del
Ple i Junta de Govern Local per al 2020.
Aquesta modificació ve donada per l’entrada en vigor del Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones
físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 4.5.2016) i a l’entrada en vigor de la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i
garanties dels drets digitals.
Això fa que s’hagin d’adequar l’existència de totes les encomandes de gestió a les
esmentades normatives així com a la Llei de Transparència.

Fonaments de dret
En relació al padró d’habitants:
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la
protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de
4.5.2016)
- Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les Entitats locals,
aprovat pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció del seu Títol II
disposada pel RD 2612/1996, de 20 de desembre (BOE núm. 14, del 16 de gener de
1997).
- Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica
la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre gestió del padró municipal (BOE núm. 71, de 24 de març de
2015.
- Reial Decret 3/2010, 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (BOE núm. 25, de 29 de gener de
2010)
Quant a l’encomanda de gestió:
- Llei 40/2018, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (art. 11).
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL)
(art.17.1, 31 i 36).
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Pel que fa a la publicitat del conveni:
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació
pública i bon govern (art. 14).
- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny (art.
309).
Pel que fa a l’òrgan competent:
- L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LRBRL), disposa que l’acceptació de les encomandes de gestió
realitzades per altres administracions requereix el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, per tant, el Ple és l’òrgan
competent per a l’aprovació d’aquest Conveni-tipus sobre l’assumpció de la gestió
informatitzada del padró d’habitants dels ens locals (AGIPH) per la Diputació de
Barcelona.
- L’article 179.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que
necessari l’informe previ del secretari o secretària de la Corporació i, si s’escau,
l’interventor o interventora, per adoptar els acords del Ple sempre que es tracti
matèries per a les quals s’exigeix un quòrum de votació especial.

de
és
de
de

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data 12 de febrer
de 2020.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat amb tretze vots a favor
dels tretze regidors que en formen el Ple

Acorda
Primer. Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’Assumpció de la Gestió
Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH) que consta a l’annex.
Segon. Notificar els presents acords a la Diputació de Barcelona.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde president
per a la formalització dels presents acords.

Annex
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CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL
PADRÓ D’HABITANTS DELS ENS LOCALS (AGIPH) PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. <nom i cognoms>,
President/a de la Diputació de Barcelona assistit per <nom i cognoms >,
Secretari/ària delegat/da.
AJUNTAMENT DE <municipi>, representat per l’Alcalde/essa Il·lm. Sr. <nom i
cognoms>, assistit pel Sr. <nom i cognoms>, Secretari/ària de l’Ajuntament.
ACTUEN
El representant de la Diputació de Barcelona, per virtut de l’aplicació de l'article 34.1
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (per acrònim
LBRL) ì pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan.
El representant de l’Ajuntament de <municipi>, per virtut de les funcions atribuïdes
per
la legislació.
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb què cadascuna intervé, així com
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni, i a l’efecte
EXPOSEN
I.
ANTECEDENTS:
c)
La formulació de l’AGIPH:
La Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona (actualment, denominada Junta
de Govern), en sessió de data 26 de juny de 1997, va aprovar un Conveni-tipus que
articulava jurídicament l’encomanda de gestió de l’AGIPH (Assumpció de la Gestió
Informatitzada del Padró d’Habitants dels ens locals), publicat al BOPB número 169
de 16 de juliol de 1997.
Aquesta assumpció de gestió es va basar en els fonaments jurídics següents:
i.
En l’exercici de les competències de cooperació local establert en els articles
31 i 36 de la LBRL, en base als quals, la Diputació presta suport jurídic, tècnic i
econòmic als municipis de la província en àmbits molt diversos.
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i. En la concreció d’aquestes funcions genèriques d’assistència i cooperació local
mitjançant el que disposa el darrer paràgraf de l’article 17.1 de la LBRL que va ser
introduït per la L 4/1996, de 10 de gener, i que estableix el següent:
“La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios
informáticos. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares asumirán
la gestión informatizada de los padrones de los municipios que, por su insuficiente
capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma
automatizada.”
L’esmentada assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants formulada
per
la LBRL comportava que la Diputació de Barcelona hagués de posar a disposición
dels ens locals els mitjans adients per dur a terme totes actuacions necessàries per
fer-la efectiva, per això, es va considerar que l’institut jurídic més adient per subsumir
aquesta funció de l’AGIPH era l’encomanda de gestió, prevista a l’anterior Llei estatal
30/1992, de 26 de novembre (de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú); actualment, derogada per la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
Així, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de
caràcter material o tècnic de la competència d’una entitat local (el municipi, en
relació amb el padró d’habitants) que s’encomana a una altra Administració (la
Diputació de Barcelona), per raons d’eficàcia o quan no es disposin els mitjans idonis
per al seu exercici.
Atesa la incidència en matèria de protecció de dades de caràcter personal, durant
els treballs preparatoris de l’AGIPH es van demanar els informes següents:
A l’Agència de Protecció de Dades: va emetre informe en data 27 d’abril de
1997 concloent que el Conveni es troba legalment emparat per les normes
aplicables i no vulnera l’establert per la LO 5/1992 i en la Directiva 95/46/CE.
Al “Consejo de Empadronamiento”; formulada sol·licitud d’informe a l’Institut
Nacional d’Estadística, aquest es va trametre al Consejo de Empadronamiento. La
Comissió permanent d’aquest Consell, en data 19 de juny de 1997, es va manifestar
de manera favorable al Conveni-tipus.
Dit Conveni-tipus aprovat va servir de base per formalitzar els convenis específics
amb tots els ajuntaments que han encomanat la gestió del padró a la Diputació de
Barcelona.
d)
Modificacions posteriors del Conveni-tipus:
En data 14 de desembre de 1999 fou publicada la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, la qual derogava l’anterior Llei 5/1992, de
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29 d’octubre, de Regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter
personal (LORTAD).
Per acord de Comissió de Govern, de data 29 de març de 2001, es modifica el
conveni-tipus (AGIPH), concretament en la substitució de les citacions a la Llei
Orgànica 5/1992 per les referències a la Llei Orgànica 15/1999.
Posteriorment, l’entrada en vigor del Reial Decret 1720/2007, de 17 de desembre,
que aprovava el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades (LOPD), va fer necessària una actualització del
Conveni-tipus aprovat en data 29 de març de 2001, per tal d’adaptar-lo als
requeriments de la nova normativa, i en concret, per introduir alguns canvis en els
tràmits del procediment d’aprovació de creació o modificació del fitxer per part de
l’Ajuntament, i la publicació d’aquest acord.
En conseqüència, per acord de la Junta de Govern de data 11 de març de 2010,
l’esmentat conveni-tipus es va adequar als nous requeriments jurídics imposats per
dita normativa relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal. Aquesta
actualització fou publicada al BOPB número 76, Annex I, de data 30 de mar de 2010.
II.
JUSTIFICACIÓ D’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI TIPUS:
En data 27 d’abril de 2016, va ser aprovat el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en
allò que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 4 de maig de 2016).
Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d'un reglament
europeu, resulta d’obligat compliment per als Estats membres des del 25 de maig de
2018 i deroga la Directiva 95/46/CE que va donar lloc, mitjançant la seva
transposició a l’ordenament espanyol, a l’esmentada LOPD.
Davant de la necessitat d’adaptar el dret espanyol al model establert pel RGPD, el
proppassat 7 de desembre de 2018 va entrar en vigor la nova Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Aquesta Llei complementa, clarifica i desenvolupa alguns aspectes de gran
rellevància en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista
dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que
tracten dades de caràcter personal i deroga l’anterior Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.
En principi, d’acord amb el que es preveu a la clàusula desena del conveni anterior,
aquestes modificacions derivades de l’aplicació de la normativa vigent, la Diputació
les ha dut a terme automàticament. No obstant això, s’ha considerat que aquesta
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modificació normativa afecta substancialment a les obligacions dels responsables i
dels encarregats dels tractaments de dades i això és el que fa necessari una
actualització del Conveni-tipus de l’AGIPH, aprovat a l’any 2010.
Així mateix, existeixen també altres raons de caràcter tècnic que justifiquen la
necessitat de dita actualització, com és el canvi en el programari i en els sistemes
d’interoperabilitat entre les diferents administracions públiques que hi participen en la
gestió del Padró.
III.

NORMATIVA APLICABLE

En relació al padró d’habitants:
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals (LOPDGDD) (BOE número 294, de 6 de desembre de
2018).
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que
respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 4 de maig de 2016)
Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les Entitats locals,
aprovat pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció del seu Títol II
disposada pel RD 2612/1996, de 20 de desembre (BOE número. 14, del 16 de gener
de 1997).
Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica
la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre gestió del padró municipal (BOE número. 71, de 24 de març de
2015.
Reial Decret 3/2010, 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (BOE núm. 25, de 29 de gener de
2010).
-

Altra normativa sectorial que pugui resultar d’aplicació.

Quant a l’encomanda de gestió:
-

Llei 40/2018, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (article 11).
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LBRL) (article 17.1, 31 i 36).
Pel que fa a la publicitat del conveni:
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació
pública i bon govern (article 14).
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS),
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. (article 309)
IV.
ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE.
a)
Per part de la Diputació:
3)
Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i cooperació local,
que es concreten en l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants
dels ens locals (AGIPH) i en la formalització de l’encomanda de gestió.
4)
Aprovació del Conveni-tipus actualitzat i la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.
b)

Per part de l’Ajuntament:

3)
Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a
formalitzar d’acord amb el conveni-tipus actualitzat per la Diputació.
4)
Comunicació a la Diputació d’aquesta aprovació.
c)
Actuacions posteriors:
5)
Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ajuntament que encomana.
6)
L’Ajuntament haurà de trametre el Conveni formalitzat al registre
de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
7)
Sol·licitud d’alta a l’eina IDA_Padrón de l’INE per part de Diputació
de Barcelona, en el seu cas.
8)
Designació de l’interlocutor operatiu, que serà format i que tindrà els
drets i accessos corresponents per dur a terme les obligacions que corresponen a
l’ens.
9)
Migració de les dades de la base de dades municipals a la de Diputació de
Barcelona, en el seu cas.
V.

ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS

La Diputació de Barcelona aprovà per Acord de Junta de Govern, de data
20 de juny de 2019, i publicat al BOPB número <número>, de data
<data>, l’actualització del Conveni-tipus per a l’Assumpció de la Gestió
Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH).
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Atès que per l’Ajuntament de <municipi> s’ha donat compliment als tràmits
necessaris, les Administracions que intervenen formalitzen aquest Conveni d’acord
amb les següents:
CLÀUSULES
Primera.- OBJECTE
1.
L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de
Barcelona de la gestió informatitzada del Padró d’habitants del municipi de
<municipi>.
2.
L’assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants (per acrònim,
AGIPH) es durà a terme per virtut de l’encomanda de gestió que, en favor de la
Diputació de Barcelona, ha aprovat l’Ajuntament del municipi titular del Padró
d’habitants.
Segona.- RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ
Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’AGIPH són les següents:
a)
Insuficient capacitat econòmica i de gestió del municipi per mantenir les dades
del padró de forma automatitzada (article 17.1, tercer paràgraf LBRL).
b)
Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió automatitzada del padró
d’habitants (article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic).
Tercera.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA
1.
Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter
material, tècnic i de serveis que s’indicaran, totes elles integrants de la gestió
informatitzada del Padró d’habitants del municipi.
2.
L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència
municipal ni dels elements substantius del seu exercici.
3.
Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a
l’Ajuntament que encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin suport o
en els quals s’integrin la formalització, actualització, revisió i custòdia del padró
municipal d’habitants.
Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA
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Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a
terme les activitats següents:
a)
b)

Manteniment de la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària.
Centralització d’una base de dades.

c)
Recepció i processament de dades provinents d’altres Administracions o
Organismes, d’acord amb la normativa vigent sobre padró d’habitants i cens
electoral.
d)

Emissió de les dades per a l’actualització del cens electoral.

e)
Conservació de les dades històriques des que la Diputació de Barcelona tingui
assumida la gestió del Padró.
f)
Descentralització de determinades operacions (com ara, l’obtenció de
documents impresos, la mecanització del registre de població o altres), mitjançant
l’accés telemàtic dels Ajuntaments, subordinada en tot cas al nivell d’implementació i
a la concurrència de raons tècniques que ho facin aconsellable.
g)
Totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis d’informació
digital amb altres Administracions que derivin de la gestió del padró d’habitants.
h)
En general, totes aquelles actuacions formals que resultin necessàries i
vinculades amb la gestió del padró d’habitants.
Per tal de dur a terme l’encomanda de gestió, l’Ajuntament que
encomana es compromet a:
a)
Adoptar tots els actes administratius i dur a terme les actuacions que siguin
necessaris perquè la Diputació pugui realitzar el seguit d’activitats en què consisteix
l’encomanda de gestió.
b)
Seguir els protocols d’actuació que s’estableixin per la Diputació en aplicació
de la normativa i de les instruccions aprovades, o com a conseqüència dels sistemes
informàtics utilitzats.
c)
Lliurar a la Diputació les dades necessàries per a la correcta realització
de l’encomanda.
Cinquena.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ
1.
La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la
informació emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures
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necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les operacions
d’intercanvi amb altres administracions públiques o entitats privades com en les
consultes o transaccions que pugui efectuar el propi Ens Local per via telemàtica, tot
això d’acord amb les previsions incloses a l’Esquema Nacional de Seguretat.
La Diputació adoptarà totes aquelles mesures i mecanismes per a:
a)
Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents
dels sistemes i serveis de tractament.
b)
Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en
cas d'incident físic o tècnic.
c)
Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
2.
El nivell de valoració de la categoria del sistema relatiu a l’Assistència en la
gestió del padró municipal d'habitants es considera de nivell mig, mentre que el del
seu servei d’atenció a l’usuari ho és de nivell bàsic.
3.

Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents:

•
Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació.
•
Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació.
•
Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema.
•
Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures
de seguretat física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un
servei d’atenció als usuaris autoritzats per l’Ajuntament.
•
Adopció de les mesures de conscienciació del personal que utilitzi els
sistemes informàtics del padró.
•
Adopció de la resta de mesures necessàries per a minimitzar els possibles
riscos detectats.
4.
L’Ajuntament encomanant podrà sol·licitar a la Diputació de
Barcelona en tot moment, el lliurament del Pla d’adequació a l’ENS.
Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES PSEUDONIMITZADES DEL PADRÓ
D’HABITANTS AMB FINALITATS ESTADÍSTIQUES
En compliment de l’article 89 del RGPD, la Diputació de Barcelona podrà fer
explotacions amb finalitats estadístiques de les dades pseudonimitzades del padró
d’habitants del municipi i facilitar dades agregades a les diferents àrees de la
Corporació que hagin d’elaborar informes per als ajuntaments que així li ho
encarreguin.
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Setena.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES
7.1. OBLIGACIONS GENERALS:
a)
Les parts s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril,
general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i de garanties digitals (LOPDGDD).
b)
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones
Delegades de Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores.
c)
Atesa la titularitat municipal del Padró d’habitants, correspondrà a
l’Ajuntament, en tant que Responsable del tractament, que encomana,
l’exercici de les competències i el compliment de les obligacions assenyalades al
RGPD i a la LOPDGDD.
d)
La Diputació actuarà com a Encarregada del tractament i seguirà les
obligacions establertes en aquest conveni, d’acord amb l’article 28 del RGPD i 33 de
la LOPDGDD, i l’Esquema Nacional de Seguretat. L’exercici d’aquestes
competències i el compliment de les obligacions s’entenen sense perjudici de
l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària que, proposades per la Diputació,
fossin acceptades per l’Ajuntament que encomana.
e)
Atesa la naturalesa i l’objecte de l’encomanda de gestió, les transferències de
dades personals del Padró que la Diputació efectuï per a la correcta realització de
les tasques encomanades, com per exemple a l’INE o a l’AOC, es consideraran
actuacions materials, tècniques o de serveis que es realitzen per compte de
l’Ajuntament que encomana.
Per a realitzar aquestes comunicacions la Diputació ha d’identificar, prèviament i per
escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, la finalitat, si existeix obligació
legal, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir
a la comunicació.
f)
Llevat del supòsit previst en el número anterior, la Diputació no transferirà ni
cedirà dades personals del Padró d’habitants, sinó per compte i a sol·licitud de
l’Ajuntament que encomana, i d’acord amb el que es preveu a l’article 16.3 de la
LBRL o per altre obligació legal.
Les cessions derivades de les sol·licituds formulades a l’empara d’aquesta norma
requeriran sempre la resolució prèvia que ho autoritzi, adoptada per l’òrgan
competent de l’Ajuntament que encomana.
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g)

Els tractaments que realitzarà la Diputació consistiran en:

X
Acarament X
Interconnexió
X
Conservació X
Limitació
X
Consulta
X
Modificació
X
Comunicació X
Organització X Comunicació per
transmissió Recollida
X Destrucció
X
Registre Difusió
X
Supressió
X Extracció X
Altres: Còpies de seguretat i procediment de recuperació de
dades.
h)
Identificació de la informació afectada:
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest conveni,
l’Ajuntament, responsable del tractament, posa a disposició de la Diputació,
encarregada del tractament, les dades personals que inclou per a cada persona el
full del Padró d’habitants així com les necessàries per a la seva correcta gestió:
•
Nom i cognoms, adreça postal, telèfon, número document identificació (DNI,
passaport, permís de residència o previstos a la normativa d’estrangeria) , sexe, lloc i
data de naixement i nivell d’estudis.
•
Data d’alta, baixa i/o modificació de les dades i causa de la variació.
•
Data de caducitat de la inscripció d’un estranger no comunitari
sense autorització de residència permanent.
•
Data d’adquisició i pèrdua de la residència permanent.
7.2. OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
ENCARREGADA DEL TRACTAMENT:
a)
La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament, només per a
la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades personals per
a finalitats pròpies.
b)
Si la Diputació considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats
membres, informarà immediatament el responsable.
c)
La Diputació portarà, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats
de tractament efectuades per compte del responsable, que contingui:
i.
El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada
responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del
responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de dades.
i.
Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
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ii.
Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de
seguretat, segons el Pla d’adequació de l’ENS, relatives a:
•
La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
•
La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
•
La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de
forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
•
El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.
d)
Vetllar perquè el formulari de recollida de dades inclogui la informació que cal
facilitar als ciutadans que s’inscriguin al Padró segons l’article 13 del RGPD i l’article
11 de l’LOPDGDD (Model resolució INE).
e)
Si la Diputació ha de transferir dades personals a un tercer país o a una
organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li
sigui aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera
prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interèspúblic.
f)
El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació que
tractin les dades del Padró, mantindrà el deure de confidencialitat respecte de les
dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec,
de manera indefinida.
g)
Garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades personals
de les persones autoritzades per tractar dades personals.
h)
Assistirà al responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets
següents:
•
Accés, rectificació, supressió i oposició
•
Limitació del tractament
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i
oposició, i limitació del tractament davant la Diputació, encarregada del tractament,
aquesta ho comunicarà per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic del
Delegat de Protecció de dades de l’Ajuntament de referència. La comunicació es
farà de forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què
s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser
rellevants per resoldre la sol·licitud.
i)
Notificació de violacions de seguretat de les dades
La Diputació informarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda i en
qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores a través del correu electrònic de
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la persona Delegada de protecció de dades de l’ajuntament, de les violacions de la
seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement,
juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.
La notificació no és realitzarà quan sigui improbable que aquesta violació de la
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
Si se’n disposa, es facilitarà, com a mínim, la informació següent:
i.
Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades
personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat
d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades
personals afectats.
i.
Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades de la Diputació o
d'un altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
ii.
Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de
les dades personals.
iv. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació
de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades
per mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho
sigui, la informació es facilitarà de manera gradual sense dilació indeguda.
j)
La Diputació donarà suport al responsable del tractament a l’hora de fer les
avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
k)
Donarà suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes
prèvies a l’autoritat de control, quan escaigui.
l)
Posarà a disposició del responsable tota la informació necessària per
demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o
les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.

m)
La Diputació posa a disposició la bústia de la persona Delegada de Protecció
de dades (DPD) delegatprotecdades@diba.cat per a qualsevol comunicació o
necessitat derivada del present conveni. Sent el canal preferent per a la comunicació
amb els DPD dels ajuntaments.
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n)
La Diputació retornarà al responsable del tractament les dades de caràcter
personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació tal i
com s’indica a la clàusula onzena sobre extinció del conveni.
La devolució comportarà l'esborrat total de les dades existents en els equips
informàtics utilitzats per l'encarregada.
No obstant això, la Diputació podrà conservar-ne una còpia, amb les dades
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de
la prestació.
o)
Incompliments i responsabilitats. L’incompliment del que s’estableix en les
presents clàusules, pot donar lloc a què la Diputació de Barcelona, encarregada del
tractament, sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el
règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.
7.3.

OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT, RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Correspon a l’Ajuntament, responsable del tractament:
a)

Facilitar el dret d’informació en el moment de recollir les dades.

b)
Realitzar una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les
operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregada, tan sols en el cas que
pertoqui.
c)
Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.
d)
Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregada compleixi el
RGPD.
e)
Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.
f)
Autoritzar a la Diputació:
i.
Dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament
únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis
contractada.
ii.
L’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter
personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals
sota el control del responsable del tractament.
iii.
L’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del
tractament es vegi en l’obligació d’executar.
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g)
Correspondrà a l’Ajuntament comunicar en el menor temps possible als
interessats les violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la
violació suposi un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
Tal i com s’indica a la clàusula 7.2.i), en cas de violació de seguretat, la Diputació de
Barcelona facilitarà la informació necessària.
Vuitena.- SUBCONTRACTACIÓ
Mitjançant el present conveni, s’autoritza a la Diputació de Barcelona a subcontractar
les prestacions que siguin necessàries per l’assoliment de l’objecte del conveni amb
l’empresa que resulti adjudicatària del corresponent procediment aplicable de
conformitat amb la normativa de contractació del sector públic.
Un cop adjudicat el servei, la Diputació de Barcelona comunicarà per escrit al
responsable, identificant de forma clara i inequívoca l’empresa subcontractista, les
seves dades de contacte i les prestacions concretes contractades. En cas de
disconformitat, el responsable podrà instar la resolució del conveni.
El subcontractista, que també té la condició d’encarregat del tractament, està obligat
igualment a complir les obligacions establertes en aquest document per l’encarregat
del tractament i les instruccions que dicti el responsable. La Diputació inclourà en el
contracte les clàusules corresponents, de forma que el nou encarregat quedi
subjecte a les mateixes condicions i amb els mateixos requisits formals que ella, en
tot allò relatiu a l’adequat tractament de dades personals i a la garantia de les
persones afectades.
Novena.- FINANÇAMENT
Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt
d’activitats en què consisteix la gestió informatitzada del Padró del municipi al qual
correspon l’Ajuntament que encomana.
Desena.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
1.
Sense perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a l’extinció,
aquest Conveni es preveu de vigència indefinida.
2.
No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les
actuacions que, diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o
l’Ajuntament que encomana en compliment de la normativa aplicable, llevat del cas
que les alteracions fossin tan substancials que exigissin la formalització d’un nou
Conveni.
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Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI
1.
L’Ajuntament que encomana podrà deixar sense efecte la gestió
informatitzada del Padró d’habitants encomanada a la Diputació.
La cessació de l’encomanda requerirà l’adopció de la corresponent resolució per
l’òrgan competent de l’Ajuntament i produirà efectes en el termini que es disposi, el
qual no serà, però, inferior a un mes, comptat des de la notificació d’aquella
resolució.
2.
En el cas que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li
corresponen i això determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme la
gestió informatitzada del Padró d’habitants del
municipi, el Ple de la Diputació de Barcelona podrà denunciar el
Conveni formalitzat amb l’Ajuntament que encomana.
La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà,
però, inferior a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord.
3.
Amb l'extinció del conveni, la Diputació de Barcelona procedirà a retornar a
l'ens local la totalitat de les dades, els documents i altres suports que en continguin
amb la major celeritat possible i en un format d’ús corrent. Un cop materialitzada
l'acció esmentada es procedirà a l'eliminació física segura dels registres existents a
la base de dades, de la qual cosa s'expedirà la corresponent acreditació. No obstant
això, la Diputació pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.
A partir d'aquest moment la Diputació de Barcelona quedarà desvinculada del
tractament que de les dites dades en pugui fer l'ens local o un tercer com a
encarregat del tractament.”

9. Ratificació del Decret 2020-0096 d'adhesió al contracte derivat de
l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a
les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Eenergia, SAU
Es Ratifica el Decret 2020-0096 d’adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 de
l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a
l’empresa Endesa Energia, SAU per majoria absoluta amb els vots amb els vots a
favor de Dionís Guiteras Rubio, Montserrat Ferrer Serra, Gabriel Roselló Saurí.
Gemma Bisbal Otero, Sebastià Ferrer Serra i Laia Bonells Oliver d’Ara Moià. amb els
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vots a favor de Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, Montserrat Girbau Passarell,
Jordi Marsinyac Homs i Jofre Torras Soler de Junts per Moià, amb el vot a favor de
Susana Tapia San Pedro del PSC Moià i amb els vots en contra de Basharat
Changue Canalejo i Didac Rimoldi Camí de Capgirem Moià amb el següent text
literal:
“Fets
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la
Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el
següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT,
2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i
BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5)
“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT
i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses
adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a
tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de
2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA
ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part
resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir
la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu
de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació
dels corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar
una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat
a l’apartat anterior.
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4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació
del corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè
Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord
pel que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al
seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient
de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva
de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de
2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des
de l’1 de gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del
contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules
administratives, abans citat.
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la
segona pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a
comptar des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució
del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de
clàusules administratives, abans citat.
7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM, s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01,
ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la
tercera pròrroga del citat contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera
pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit
amb l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la
finalització del procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a
l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.
8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la
Comissió executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per
l’adjudicació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia
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elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm.
2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va
convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents.
9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió
pública a la seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a
l’adjudicació del contracte derivat.
10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió
del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.

Fonaments de Dret.
i.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats
per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats
al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
ii.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 9 de maig de 2019 i publicats al perfil de contactant
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05
D02).
iii.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa
concordant aplicable.
iv.- Article 52 i ss. 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 resta de disposicions
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament
i competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
Vist l’Informe emès per l’Enginyer Municipal que s’ha incorporat a l’expedient
instruït, el qual es dona per reproduït en aquests antecedents en els seus termes
exactes, per tal que serveixi de motivació a la resolució que es prendrà seguidament
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en base a aquest, conforme la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència, en exercici de les seves competències
que té atribuïdes per la legislació de règim local vigent,

Decreta
Primer. APROVAR l’Adhesió de l’AJUNTAMENT DE MOIÀ al contracte derivat
(Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze
mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar
excepcionalment per nou mesos més.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:
Sublot BT1
Sublot BT2
Sublot BT3
Sublot BT4
Sublot BT5
Sublot BT6
Sublot BT7
Sublot BT8
Sublot BT9
Sublot BT10
Sublot BT11
Sublot BT12
Sublot BT13
Sublot BT14
Sublot BT15

Tarifa/període
2.0A
2.0DHAP1
2.0DHAP2
2.0DHSP1
2.0DHSP2
2.0DHSP3
2.1A
2.1DHAP1
2.1DHAP2
2.1DHSP1
2.1DHSP2
2.1DHSP3
3.0AP1
3.0AP2
3.0AP3

Lot 2 Alta Tensió (AT):
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152,397
81,426
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145,415
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Alta tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot AT1
Sublot AT2
Sublot AT3
Sublot AT4
Sublot AT5
Sublot AT6
Sublot AT7
Sublot AT8
Sublot AT9

3.1AP1
3.1AP2
3.1AP3
6.1AP1
6.1AP2
6.1AP3
6.1AP4
6.1AP5
6.1AP6

98,851
91,014
72,865
114,934
97,737
90,992
81,417
74,936
65,815

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula
23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat
(Exp.2015.05 D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

Període 2

Període 3

2.0 A
2.0 DHA
2.0 DHS
2.1 A
2.1 DHA
2.1 DHS
3.0 A

38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
40,728885

24,437330

16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alt
a
€/kW i any
tensió
Ta
Període
Període
rifa
1
2

Període 3
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3.1

59,173
36,490
468
689
6.1
39,139
19,586
A
427
654
A

8,367731
14,334178

14,33417
8

14,33417
8

6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre
IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de
publicitat que siguin preceptius.
Tercer. Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM
(preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta,
08007 Barcelona).”

10. Ratificació del Decret d'Alcaldia 2020-0103 d'Adhesió a l'Acord
Marc del Servei d'Assegurances de responsabilitat civil i patrimonial
Es ratifica el Decret 2020-0103 d’adhesió a l’acord marc del servei
d’assegurances pel de responsabilitat civil i patrimonial (lot 2) (exp. 2018.08) per
majoria absoluta amb els vots a favor de Dionís Guiteras Rubio, Montserrat Ferrer
Crusellas, Gabriel Roselló Saurí. Gemma Bisbal Otero, Sebastià Ferrer Serra i Laia
Bonells Oliver , d’Ara Moià, amb els vots a favor de Dolç Nom de Maria Tarter
Armadans, Montserrat Girbau Passarell, Jordi Marsinyac Homs i Jofre Torras Soler
de Junts per Moià, amb el vot a favor de Susana Tapia San Pedro del PSC Moià i
amb les abstencions de Basharat Changue Canalejo i Didac Rimoldi Camí de
Capgirem Moià el següent text literal:
““Fets
1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves
Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats
locals de Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la
contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes
del sector públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la
contractació de forma agregada de bona part de les demandes de subministraments
i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les
entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de
prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.
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2.- Igualment el CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc dels serveis
d’assegurances de Vida i de Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08), mitjançant procediment obert, d’acord
amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per Resolució de Presidència del CCDL núm. 1/2019 de data 9 de gener de
2019 i publicats al perfil de contractant de l’entitat. En data 5 d’abril de 2019, la
Comissió Executiva del CCDL va resoldre adjudicar l’Acord marc dels serveis
d’assegurances de vida i responsabilitat civil patrimonial (Exp. 2018.08), a les
empreses adjudicatàries pel Lot 1 Vida Caixa Sau de Seguros y Reaseguros i Lot 2
Zurich Insurance PLC, Sucursal en España.
En data 1 de maig de 2019, es va procedir a formalitzar el corresponent Acord
marc amb les empreses adjudicatàries.
En data 28 d’octubre de 2019, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local, va aprovar definitivament la cessió a favor de l’ACM de
l’Acord marc de serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil i patrimonial.

Fonaments de dret
- Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte
a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles
concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de
l’entrada en vigor de la nova LCSP.
- Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de
l’adjudicació de contractes basats en aquests.
- Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
- Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que
regeixen l’Acord marc dels serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil
Patrimonial amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovats per la
Resolució de Presidència núm. 1/2019, de 9 de gener i publicats al perfil de
contractant de l’entitat.
Vist l’informe favorable emès pel Servei Jurídic que s’ha incorporat a l’expedient
per fonamentar la present decisió.

Per tot això, aquesta Alcaldia - Presidència, en exercici de les competències que
té atribuïdes per la legislació local vigent,
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Decreto
Primer. Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de MOIÀ a l’Acord marc del servei
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08) i
contractar les Pòlisses que a continuació s’indiquen:
• Lot 2. Responsabilitat civil i patrimonial, a favor de la mercantil Zurich
Insurance PLC, Sucursal en España, per un import de 9.400euros, amb
vigència des del 25/01/2020 al 25/01/2021.
Segon. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 9.400€ que
s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2020 si s’aprovés o en el
Pressupost prorrogat de 2019, a càrrec de l'aplicació pressupostària (01-920022400).
Tercer. Notificar l’adopció del present acord a l’ACM (preferentment per e-Notum
al NIF G66436064 i correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu
postal al c/. València 231, 6º, 08007 de Barcelona), així com a la resta d’interessats
que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.”

11. Ratificació del Decret d'Alcaldia número 2020-0080 relatiu al
nomenament del secretari substitut del Jutjat de Pau de Moià
Es ratifica el Decret 2020-0080 de nomenament de secretari substitut del Jutjat de
Pau de Moià. per majoria absoluta amb els vots amb els vots a favor de Dionís
Guiteras Rubio, Montserrat Ferrer Serra, Gabriel Roselló Saurí. Gemma Bisbal
Otero, Sebastià Ferrer Serra i Laia Bonells Oliver d’Ara Moià, amb els vots a favor de
Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, Montserrat Girbau Passarell, Jordi Marsinyac
Homs i Jofre Torras Soler de Junts per Moià, amb el vot a favor de Susana Tapia
San Pedro del PSC Moià i amb les abstencions de Basharat Changue Canalejo i
Didac Rimoldi Camí de Capgirem Moià amb el següent text literal:
“Fets
I. La Sra. Anna Martí Tantiñà, secretària del Jutjat de Pau de Moià està de
baixa per malaltia, circumstància que ja es va fer saber al Departament de
Justícia mitjançant tramesa per eacat el 20/06/2019.
II. El Departament de Justícia va rebre el comunicat municipal, i va indicar
que corresponia a l’ajuntament de Moià designar la persona idònia per
nomenar substitut del càrrec de Secretari del Jutjat de Pau.
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III. Mitjançant Provisió emesa el 16/07/2019, l’alcalde va instar que s’iniciés el
procediment per nomenar el/la substitut i va sol·licitar Informe.
IV. Des del moment de la baixa de la Secretària titular del Jutjat de Pau fins
l’actualitat, la Sra. Pilar Valldeoriola ha desenvolupat les tasques de
secretari del Registre civil, i la Sra. Flora Marin ha desenvolupat les
tasques de secretària del Jutjat de Pau de Moià.
Vist l’Informe emès pel Servei Jurídic, de 14/01/2020, que es transcriu
parcialment per fonamentar la decisió a adoptar:
“Consideracions:
Primera.- De conformitat amb l'article 50 de la Llei 38/1988, de Demarcació i
Planta Judicial, en els Jutjats de Pau de municipis de menys de 7.000 habitants,
l'Ajuntament nomenarà una persona idònia per a l'acompliment de la Secretaria i ho
comunicarà al Ministeri de Justícia per a la seva aprovació.
En els Jutjats de Pau es prestarà servei per personal depenent de l'Ajuntament,
sense perjudici de la normativa aplicable a l'exercici de la seva funció.
Segona.- En els Jutjats de Pau de municipis amb població inferior a 7.000
habitants, l'Ajuntament nomenarà les persones idònies que s’hagin de fer càrrec de
la secretaria o del registre civil del jutjat de pau respectiu.
S’aconsella designar personal amb experiència, atès que la tramitació del Jutjat
de Pau requereix certa experiència administrativa específica, s'empren els mitjans
municipals i la compensació econòmica és molt escassa.
Tercera.- Mitjançant Decret d’Alcaldia es nomenarà la persona idònia que s’hagi
de fer càrrec supletòriament de la Secretaria del Jutjat de Pau, en exercici de les
atribucions previstes en l’art. 53.1.h i i TR de la LMRL.
L’acord haurà de ser ratificat pel Ple.
Quarta.- En els Jutjats de Pau es prestarà servei per personal depenent de
l'Ajuntament, sense perjudici de la normativa aplicable a l'exercici de la seva funció.
D’acord amb l’art. 3.1 Ordre, el nomenament de la persona idònia ha de recaure,
necessàriament, en una persona que depengui de l’ajuntament de Moià, que
compleixi les condicions de capacitat i no incórrer en cap causa d’incompatibilitat.
Correspon a l’ajuntament verificar aquestes condicions. (art. 4 Ordre)
Cinquena.- El procediment per dur a terme la designació del Secretari del Jutjat
de Pau és el següent:
A. En un primer moment es considera convenient efectuar gestions entre el
personal municipal per conèixer el possible interès dels treballadors d'aquest
Ajuntament a exercir les tasques pròpies de la Secretaria del Jutjat de Pau d'aquest
Municipi.
Pertoca esmentar que la Sra. Pilar Valldeoriola i la Sra. Flora Marín han portat a
terme les tasques inherents a la secretaria del Jutjat de Pau amb diligència durant
aquest període.
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B. A la vista de les gestions fetes entre el personal municipal i de les sol·licituds
presentades, per l'Alcalde de la Corporació s'elaborarà una proposta de
nomenament de substitut a la Secretaria del Jutjat de Pau. La normativa no exigeix
altres requisits més que la necessitat que la persona sigui "idònia" segons la
consideració de l'Ajuntament.
La Resolució de l’Alcalde serà ratificada pel Ple.
C. Una vegada nomenada la persona idònia, es comunicarà la proposta de
nomenament de Secretari del Jutjat de Pau al Departament de Justícia, per a la seva
aprovació.
(...)”
S’ha consultat a ambdues treballadores, i la Sra. Pilar Valldeoriola ha acceptat
desenvolupar aquesta tasca.
Per tot plegat, es considera que Pilar Valldeoriola Sánchez en la seva qualitat de
funcionaria de l’Ajuntament i en consideració a la seva experiència i a que ha
col·laborat durant molt de temps amb la Secretària del Jutjat de Pau titular, és la
persona que es pot considerar més idònia per exercir el càrrec de Secretari del Jutjat
de Pau suplent per cobrir la Baixa per malaltia de ala Sra. Anna Mª Martí Tantiñà,

Decreto
Primer. Proposar a Pilar Valldeoriola Sánchez , funcionària de l’ajuntament , com
a Secretària suplent del Jutjat de Pau de Moià per considerar que és persona idònia
per al desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.
Aquesta decisió tindrà efectes des de la data de la baixa per malaltia de la
Secretària titular del Jutjat de Pau de Moià fins la seva reincorporació.
Segon. Comunicar aquest nomenament al Departament de Justícia a l’efecte de la
seva aprovació, tal i com estableix l’art. 50.3 de la Llei 38/1988 de 28 de desembre
de Demarcació i de planta Judicial, i l’art. 5 i concordants de l’Ordre JUS/92/2018 de
27 de juny, sobre el nomenament de persones idònies de les secretaries dels jutjats
de pau de Catalunya.
Tercer. Agrair a la Sra. Pilar Valldeoriola i la Sra. Flora Marín que hagin portat a
terme les tasques inherents a la secretaria del Jutjat de Pau amb diligència durant
aquest període.”

12. Proposta d’atorgament de bonificació de la liquidació de l’ICIO
corresponent a la llicència d’obra per la Rehabilitació de la façana del
CAP (Exp. 229/2020)
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Fets
En data 31/01/2019, amb núm. de Registre General d’Entrada 2020-E-RE-91, la
Sra. Raquel Agüera Lleida, representant
de l’àrea d’Infraestructures del Servei
Català de la Salut, presenta la sol·licitud de llicència d’obra per la reparació de la
façana del C.A.P. de Moià, i alhora sol·licitud d’exempció de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres
Vist el càlcul de la valoració i liquidació de l’ICIO i Taxes obtingut
pel programa de càlcul del Servei d’Urbanisme.
Vist l’Informe jurídic emès pel Tècnic adscrit al Servei d’Urbanisme signat el
06/02/2020, en el qual s’indica:
“Primera.- D’acord amb l’art. 100.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, les exempcions es podran establir per obres que compleixin unes
finalitats concretes i delimitades.
L’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’ICIO estableix en l’art. 5 que les obres
de les Comunitats autònomes estaran exemptes de l’ICIO quan “estiguin directament
destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament
de poblacions i de les seves aigües residuals,...”
L’obra de reparació de la façana del Centre d’Atenció no
finalitats enunciades.

atén cap de les

Segona.- En el marc de l’art. 103 de la Llei reguladora de les hisendes Locals, ,
l’article 6è de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, Instal·lacions i
Obres (Ordenança Fiscal núm. 5), preveu que la concessió de tarifa bonificada de
l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiqui. Aquesta declaració
correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjectes
passius, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
(...)
Tercera.- El Centre d’Atenció Primària es pot considerar que té una manifesta
utilitat pública atès que desenvolupa una funció social, perquè permet l’accés de la
ciutadania al servei d’atenció mèdica.”
Vist l’Informe i Quadre de liquidació signat per Intervenció el 12/02/2020, que es
reprodueix:
Exp. 229/2020

Base imposable: PEM

ICIO
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(4,00% PEM)
Quota ICIO bonificada (art. 6.4) Taxa
(0’29 PEM)
imports 253.514,02€ 10.140,56
507,03€
735,19€

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data 12 de febrer
de 2020.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per majoria absoluta amb els vots a favor
de Dionís Guiteras Rubio, Montserrat Ferrer Crusellas, Gabriel Roselló Saurí,
Gemma Bisbal Otero, Sebastià Ferrer Serra i Laia Bonells Oliver d’Ara Moià, amb els
vots a favor de Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, Montserrat Girbau Passarell,
Jordi Marsinyac Homs i Jofre Torras Soler de Junts per Moià, amb el vot a favor de
Susana Tapia San Pedro de PSC Moià i amb les abstencions de Basharat Changue
Canalejo i Didac Rimoldí Camí de Capgirem Moià

Acorda
Primer. Declarar l’obra per la reparació de la façana del C.A.P. de Moià, com a
obra d’especial interès i utilitat, per concórrer circumstàncies socials, en concret
l‘accés a la sanitat dels moianesos.
Segon. Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres liquidada), per la nova construcció del C.A.P.
de Moià, de forma que resulta una liquidació bonificada de 507,03€ a l’empara del
que preveu l’article 6.4 de l’Ordenança reguladora de l’Impost, atès que resten
acreditats els motius socials.
Tercer. Liquidar la Taxa per Llicències urbanístiques o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme.
Quart. Comunicar-ho als sol·licitants i a Tresoreria per tal que modifiqui el càrrecvalor corresponent a dit expedient.

13. Proposta d’atorgament de bonificació de la liquidació de l’ICIO
corresponent a les llicències d’obra que s’atorguin per arreglar els
desperfectes de la tempesta “Gloria” (Exp. 302/2020)
Fets
En les dates de 19 a 22 de gener, es va produir la Tempesta “Gloria”. Durant
aquest incident meteorològic es van produir xàfecs importants i ventades d’intensitat
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molt elevades. D’acord amb les dades preses en els observatoris meteorològics de
Moià, es van produir ratxes de vent de més de 25Km/hora i el 21 de gener durant
una hora van arribar als 52km/hora (Font: Freemeteo.es).
A conseqüència de la tempesta es va observar que hi havia teulades malmeses, i
en determinats llocs perillava la seguretat dels vianants.
L’alcaldia va emetre un Ban per demanar als veïns que reparessin els elements
que podien afectar la seguretat pública, es van acordonar aquells espais més
perillosos i es va requerir als propietaris perquè fessin les obres de reparació de
manera urgent.
Actualment resta acordonat un sector de l’Església Parroquial, que el Bisbat s’ha
compromès a reparar en breu.
Vista la Memòria justificativa i l’Informe jurídic incorporat en l’expedient, que
justifiquen i fonamenten aquesta decisió , que es transcriu parcialment :
“Primera.- En el marc de l’art. 103 de la Llei reguladora de les hisendes Locals, ,
l’article 6è de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, Instal·lacions i
Obres (Ordenança Fiscal núm. 5), preveu que la concessió de tarifa bonificada de
l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiqui.
Segona.- La Tempesta Gloria es un accident meteorològic que ha generat perill
greu a la població, i que ha permès a l’Alcalde adoptar les mesures necessàries i
adequades; si bé n’haurà de donar compte immediat al Ple, en compliment de l’art.
53.1.m LMRLC.
Les mesures de reparació i d’arranjament de les teulades, façanes i qualsevol
altre desperfecte directament imputable a la tempesta Glòria, poden considerar-se
com d’interès social, atès que permeten restablir la seguretat pública dels vianants i
població en general de Moià.
Tercera.- La declaració d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, per vot
favorable de la majoria simple dels seus membres.
(...).”
En el marc d’aquests incidents, i en aplicació de l’art. 103 de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, i de l’art. 6.4 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data 12 de febrer
de 2020.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat de tretze regidors
assistents dels tretze que en formen el Ple

Acorda
Primer. Declarar d’especial interès per concurrència de circumstàncies socials ,
aquelles obres de reparació de les façanes i teulades de Moià motivades per la
tempesta “Gloria” que es sol·licitin fins el 30 de juliol de 2020.
Segon. Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres liquidada), per la reparació de teulades,
façanes i qualsevol altre desperfecte directament imputable a la tempesta Glòria que
es sol·licitin fins el 30 de juliol de 2020, a l’empara del que preveu l’article 6.4 de
l’Ordenança reguladora de l’Impost, atès que resten acreditats els motius socials.
Tercer. Comunicar el present acord a la Tresoreria municipal.
Quart. Fer difusió del present acord a la ciutadania de Moià, per al general
coneixement, mitjançant Edicte al Tauler d’anuncis, a la seu electrònica i al BOP
Barcelona.

14. Dació de compte al Ple de l’informe emès per l’interventor
municipal sobre el seguiment del Pla d'Ajust - Quart Trimestre 2019
En data 5 de febrer de 2015, la Comissió Delegada del Govern para assumptes
econòmics determinà les condicions per la concertació d’operacions de crèdit a
subscriure a partir de 2015 amb càrrec al fons de finançament per entitats locals,
establint el tipus d’interès i condicions aplicables.
En data 17 de març de 2015, l’Ajuntament de Moià, en sessió plenària
extraordinària, aprovà per unanimitat el Pla d’Ajust fins l’any 2025, el qual donava
compliment als requisits fixats en el Reial decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel
qual es determinaven les condicions d’informació i procediments necessaris per
establir un mecanisme de finançament pel pagament a proveïdors dels ens locals.
En l’esmentat acord es sol·licità al ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
la concertació d’un crèdit per un import màxim de 7.402.325,31 €, cas que el Pla fos
valorat favorablement.
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Per resolució d’11 de maig de 2015, el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques aprovà la formalització per l’Ajuntament de Moià d’un préstec amb el Fons
de Finançament a les entitats Locals, deixant d’aplicar les retencions en la
participació en tributs de l’Estat a partir de la formalització del mateix.
En data 15 de juny de 2015 es signà contracte de préstec entre l’Ajuntament de
Moià i l’Institut de Crèdit Oficial en representació de l’Administració General de l’Estat
amb càrrec al fons de Finançament a entitats Locals, del compartiment fons en
liquidació pel finançament als proveïdors dels ens locals, mitjançant els fons
d’ordenació, d’acord amb el RDL 17/2014 i els acords de la Comissió Delegada del
govern per assumptes econòmics, per import de 7.320.637,91 €.
En data 5 d’abril de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Moià, s’acollí a l’ampliació del
termini de carència i amortització de l’operació creditícia anteriorment descrita, tot
respectat els imports màxims de deute fixats en el pla inicialment aprovat.
Es dóna compte al ple de la Corporació de l’informe de seguiment del Pla d’ajust de
l’Ajuntament de Moià, aprovat el 17 de març de 2015, corresponent al segon
trimestre de 2019.

15. Dació de compte de l’informe de morositat i del període mig de
pagament de l’Ajuntament de Moià corresponent al quart trimestre de
2019
Amb la publicació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials s’estableix a l’article 4 la obligatorietat d’elaborar i trametre
al Ministeri d’Economia i Hisenda, així com a la Comunitat Autònoma, els informes
trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament de les
obligacions de cada Entitat Local.
Amb data 30 de juliol es va publicar al BOE el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,
pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a
proveïdors de les administracions públiques, i les condicions i el procediment de
retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Amb data 23 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret 1040/2017, de 22
de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,
pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de
pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el
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procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Es dóna compte al ple de la Corporació de l’informe de morositat i del període mig
de pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Moià corresponent al quart trimestre
de 2019.

16. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia del número 31/2020 de
data 13-01-2020 al 111/2020 de data 07-02-2020.
Les intervencions que s’han produït han quedat enregistrades en el Vídeo de la
Sessió certificat pel Secretari, custodiat al Servidor a disposició dels Regidors i
qualsevol altre interessat i publicat a la Web Municipal per a general coneixement, el
qual forma part integrant d’aquesta Acta a tots els efectes legals.

17. Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local del 15 i
29 de gener de 2020
Les intervencions que s’han produït han quedat enregistrades en el Vídeo de la
Sessió certificat pel Secretari, custodiat al Servidor a disposició dels Regidors i
qualsevol altre interessat i publicat a la Web Municipal per a general coneixement, el
qual forma part integrant d’aquesta Acta a tots els efectes legals..

18.

Precs i preguntes dels Grups Municipals

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

Diligència d’aprovació de l’Acta
La poso jo, el Secretari, amb el vistiplau del President, per fer constar que aquesta
Acta ha estat aprovada pel Ple de ................................... de 2020
El Secretari Joan Manso Bosoms
Vistiplau, l’Alcalde-President, Dionís Guiteras Rubio.
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Signat digitalment al marge.
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