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

Amparo Vila Corujo (1 de 1)
Secretaria
Data Signatura: 18/12/2020
HASH: 6046a997c52917f1f79892391a59f6d8

Departament: Secretaria
Tema: Ple Ordinari de 18 de novembre de 2020
Expedient: PLN/2020/13
Acta de la Sessió Ordinària del Ple de 18 de novembre de 2020

Identificació de la Sessió
Número: 13
Caràcter: Ordinària
Data: 18 de novembre de 2020
Horari: De les 20.36 a les 23.41 hores.
Lloc: Tots els assistents participen mitjançant medis telemàtics (videoconferència)
Ordre del Dia
1.

Aprovació de l'acta de la sessió del 21 d’octubre de 2020.

2.

Expedient 2017/2020. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 09/2020

3.
Expedient 990/2020. Proposta d'aprovació de la gestió del padró municipal
d’habitants del municipi de Moià i xifres de població a 1 de gener de 2020
4.
Expedient 2018/2020. Proposta adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals mitjançant
la subscripció d’un Conveni amb la Diputació de Barcelona

6.
PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 1027/2019. Proposta de ratificació del Decret
d’Alcaldia 893/2020 pel qual es modifica la composició de la Junta de Govern Local i la
composició de diverses comissions
7.

PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 2074/2020. Modificació de Crèdit 10/2020

8.
PUNT D’URGÈNCIA: Expedient 2003/2020. Proposta d’aprovació del Pla de
mesures socioeconòmiques per fer front als efectes de la crisi ocasionada per la
Covid-19 al municipi de Moià i la seva execució.
9.
PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 2115/2020. Proposta d’adhesió a l’ACORD MARC
per l’adhesió al sistema de contractació centralitzada del Consorci Català pel
Desenvolupament Local
10. PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 1966/2019. Proposta d’aprovació de la Moció
sobre la violència masclista i l’afectació de la COVID
11. Activitat de control
Foli 1 de 57

Codi Validació: 5XC3RGKMTAEMT2AMF5LKAW5F6 | Verificació: https://moia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 57

5.
PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 1944/2020. Proposta de ratificació del Decret
d’Alcaldia 874/2020 d’aprovació inicial del Conveni amb el Consorci del Moianès per la
instal·lació d’un Escorxador de baixa intensitat

Ajuntament de Moià
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08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

12. Precs i preguntes

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

Secretària de la Corporació
Senyora Amparo Vila Corujo
Interventor de la Corporació

Amb caràcter previ, es comproven els aspectes tecnològics (seguretat, efectiva participació,
validesa del debat i votació) i legals (identificació i situació física dins del territori nacional)
determinats al nou apartat 3. de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, en la redacció donada per la Disposició Final 2ª del RDL 11/2020, de
31 de març, norma per la qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i
econòmic per fer front a la pandèmia ocasionada pel COVID-19.
Constatada igualment l’existència del quòrum necessari perquè pugui iniciar-se la celebració
del Ple, el Senyor Alcalde-President de la Corporació obre la sessió i es procedeix a l’estudi
dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, adoptant-se els acords que es relacionen segons
les següents:

Intervencions
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Senyor Lluís Solé i Diez
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Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

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

Ordre del Dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió del 21 d’octubre de 2020.
Se sotmet a votació l’Acta del Ple ordinari celebrat el 21 d’octubre de 2020, la qual esdevé
aprovada per unanimitat i assentiment dels assistents, que representa la majoria del nombre
legal de membres de l’Ajuntament, amb els vots a favor del senyor Dionís Guiteras i Rubio,
de les senyores Montse Ferrer i Crusellas, Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del
senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup Polític Municipal d’Ara Moià; de les senyores Dolç
Nom de Maria Tarter i Armadans i Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors Jordi
Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític Municipal Junts per Moià; de la
senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític
Municipal Capgirem Moià; i de la senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític
Municipal PSC Moià

2. Expedient 2017/2020. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 09/2020

Considerant que amb data 5 de novembre de 2020 es va emetre informe de Secretaria sobre
la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data 6 de novembre de 2020 es va emetre Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb 6 de novembre de 2020 per
Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data onze de novembre de
dos mil vint.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per majoria absoluta del seu nombre legal de
membres, amb els vots a favor del senyor Dionís Guiteras i Rubio, de les senyores Montse
Ferrer i Crusellas, Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i
Saurí, del Grup Polític Municipal d’Ara Moià; de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i
Armadans i Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac i Homs i Jofre
Torras i Soler del Grup Polític Municipal Junts per Moià, així com de la senyora Susana
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Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i
per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per a la concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres
aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el respectiu
servei.
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Tàpia i San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià, i l’abstenció de la senyora Basharat
Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal Capgirem
Moià
ACORDA
Primer.
Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 09/2020 del
pressupost en vigor en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, finançats
amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions no compromeses del Pressupost vigent,
segons el següent resum:
CODI
020
020
020

ORG
05
05
07

PRO
3381
3382
3420

ECO
22699
22699
63203

CODI
010
010
010
010
010
010

ORG
12
04
03
07
01
07

PRO
1630
3230
1532
3421
9200
3420

ECO
62400
63201
61926
62313
78000
62304

CODI
080
080
080
080
080
080
080

ORG
01
01
10
10
07
01
01

PRO
9200
9200
1650
1650
3410
9200
9200

ECO
22799
63211
63301
63301
22799
48000
22799

Projecte

RF
2
2
2

ALTA DESPESES - SUPLEMENTS
Import
Text Explicatiu
3.579,84 € FACTURACIÓ SGAE 2017+2018 - FESTA MAJOR
1.119,20 € FACTURACIÓ SGAE 2017+2018 - FESTES POPULARS
10.081,89 € INVERSIONS VÀRIES PISCINA
14.780,93 €

ALTA DESPESES - CRÈDITS EXTRAORDINARIS
RF
Import
Text Explicatiu
2
91.000,00 € COMPRA D'UN VEHICLE ESCOMBRADORA
2020/2/FOTOV/1 2
43.321,00 € RECURS PROPI PLAQUES FOTOVOLTAIQUES ESCOLA PÚBLICA
2
14.000,00 € ADEQ ESPAI CÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS+ZONA CONTENIDORS
2
5.380,00 € COMPRA MAQUINÀRIA I MOBILIARI DEL BAR DEL PAVELLÓ
2
35.000,00 € CANVI DE DESTÍ, PER INVERSIONS
2
2.254,23 € COMPRA D'UN CABALÍMETRE PER LA PISCINA MUNICIPAL
190.955,23 €
BAIXA DESPESES
Projecte
RF
Import
Text Explicatiu
4.699,04 € BAIXA PREVISIÓ INVENTARI
91.000,00 € BAIXA PREVISIÓ DESPESA EQUIPAMENTS MUNICIPALS
43.321,00 € BAIXA PREVISIÓ PARTIDA ENERGIA VERDA
14.000,00 € BAIXA PREVISIÓ PARTIDA ENERGIA VERDA
5.380,00 € BAIXA PREVISIÓ ACTVITATS ESPORTIVES
35.000,00 € BAIXA PREVISIÓ DE CORRENT
12.336,12 € BAIXA PREVISIÓ INVENTARI
205.736,16 €
Projecte
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I una vegada efectuada la modificació de crèdit el resum per capítols és el següent:

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

AJUNTAMENT DE MOIÀ
2020

DESPESES

IMPORT

CAPÍTOL I

Despeses de personal

2.596.160,73 €

CAPÍTOL II

Desp.béns corrents i serveis

2.573.138,13 €

CAPÍTOL III

Despeses financeres

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

CAPÍTOL V

Fons de contingència

CAPÍTOL VI

Inversions reals

83.033,39 €
367.321,95 €
37.412,12 €
5.656.785,27 €

CAPÍTOL VII Transferències de capital

36.000,00 €

CAPÍTOL VIII Actius financers
CAPÍTOL IX

-

€

1.169.192,88 €

Passius financers

12.519.044,47 €

TOTAL
2020

INGRESSOS

IMPORT
3.615.500,00 €

CAPÍTOL I

Impostos directes

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

CAPÍTOL III

Taxes i altres ingressos

1.736.430,82 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

1.638.820,35 €

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

CAPÍTOL VI

Alienació de béns reals

36.000,00 €

102.003,00 €
0,00 €

CAPÍTOL VII Transferències de capital

3.955.749,84 €

CAPÍTOL VIII Actius financers

1.434.540,46 €

CAPÍTOL IX

0,00 €

Passius financers

12.519.044,47 €

TOTAL

Segon.
Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas
contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.

3. Expedient 990/2020. Proposta d'aprovació de la gestió del padró municipal d’habitants
del municipi de Moià i xifres de població a 1 de gener de 2020
Atesa la gestió del Padró Municipal d’Habitants per part de la Diputació de Barcelona, i
corresponent a l’exercici de 2019.
Atès que la Diputació de Barcelona ens ha facilitat la xifra de població a 1 de gener de 2020, i
d’acord amb la normativa vigent, s’ha de procedir a aprovar la gestió del nostre Padró
d’Habitants, en la data referenciada.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data onze de novembre de
dos mil vint.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat i assentiment dels assistents, que
representa la majoria del nombre legal de membres de l’Ajuntament, amb els vots a favor del
senyor Dionís Guiteras i Rubio, de les senyores Montse Ferrer i Crusellas, Laia Bonells i
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Tercer.
Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per a la
formalització dels presents acords.
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Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup Polític Municipal
d’Ara Moià; de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans i Montserrat Girbau i
Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític
Municipal Junts per Moià; de la senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac
Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal Capgirem Moià; i de la senyora Susana Tàpia i
San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià
ACORDA
Primer. Aprovar la gestió del Padró d’Habitants del municipi de Moià, i els resultats de la
revisió anual del Padró municipal d’habitants, de la qual resulta que la xifra oficial de població
del municipi de Moià a 1 de gener de 2020 és de 6.385 habitants, dels quals 3.280 són
homes i 3.105 són dones.
Segon. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l'alcalde-president per a la
formalització del present acord.

4. Expedient 2018/2020. Proposta adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals mitjançant la
subscripció d’un Conveni amb la Diputació de Barcelona
És d’interès garantir el normal desenvolupament del Servei d’Arxiu Municipal dotant-lo dels
recursos i serveis necessaris per a l’acompliment de les seves funcions.

En desenvolupament d’aquest Programa de col•laboració, correspon mantenir l’adhesió
subscrita a la Xarxa d’Arxius Municipals, i treballar conjuntament amb els altres membres,
per tal de garantir el manteniment dels programes de gestió documental i de conservació i
difusió del nostre patrimoni documental, mitjançant la subscripció d’un nou Conveni de
col•laboració amb la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, impulsa i coordina la
Xarxa d’Arxius Municipals que potencia les sinergies i permet la prestació de serveis directes
adreçats als arxius municipals que en formen part. L’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals
comporta mantenir la integració de l’Ajuntament en el Programa de Manteniment destinat a
col•laborar amb els ajuntaments interessats en donar continuïtat a la primera fase
d’organització del fons documental municipal efectuada per l’Oficina de Patrimoni Cultural i
implantar un sistema de gestió documental.
La Diputació de Barcelona ha adaptat el conveni regulador de l’adhesió de la Xarxa d’Arxius
Municipals en les seves vessants de Central de Serveis Tècnics i de Programa de
Manteniment al context normatiu actual derivat de l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. A tal efecte, per acord de la Junta de Govern de
Foli 6 de 57

Codi Validació: 5XC3RGKMTAEMT2AMF5LKAW5F6 | Verificació: https://moia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 57

Aquest interès ja va ser atès pel Programa de col•laboració amb l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona al qual actualment està adscrit l’Ajuntament de Moià i
que s’ha desenvolupat satisfactòriament fins ara.

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

la Diputació de Barcelona de data 30 de juliol de 2020 s’han aprovat les noves minutes de
conveni tipus d’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals corresponents. En data 1 d’octubre de
2020 ha estat publicat el corresponent anunci al BOPB.

FONAMENTS DE DRET
•
•
•
•
•
•
•

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.

Vista la proposta presentada per l’Àrea de Cultura – Oficina de Patrimoni Cultural.
Vist l’informe jurídic emès sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.

Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat i assentiment dels assistents, que
representa la majoria del nombre legal de membres de l’Ajuntament, amb els vots a favor del
senyor Dionís Guiteras i Rubio, de les senyores Montse Ferrer i Crusellas, Laia Bonells i
Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup Polític Municipal
d’Ara Moià; de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans i Montserrat Girbau i
Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític
Municipal Junts per Moià; de la senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac
Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal Capgirem Moià; i de la senyora Susana Tàpia i
San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià
ACORDA
Primer. Adherir-se al Conveni amb la Diputació de Barcelona – Àrea de Cultura per formar
part de la Xarxa d’Arxius Municipals.
Segon. Sotmetre l’acord de subscripció del Conveni a informació pública durant 20 dies
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de Província, i en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament, a l'efecte de que es produeixin les al•legacions que s'estimin pertinents.
Així mateix estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
www.moia.cat
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data onze de novembre de
dos mil vint.

Ajuntament de Moià
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Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Tercer. En el supòsit de que no es formulessin al•legacions, l’acord s’entendrà definitivament
aprovat, sense que calgui l’adopció d’acord exprés en aquest sentit.

ANNEX - CONVENI

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, .........................................................................
AJUNTAMENT DE............, representat per l'Il·lm/a. Sr/a. ..................................., Alcalde/ssa
de l'Ajuntament de ................................., assistit/da pel/per la secretari/ària d'aquest ajuntament.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a
l’efecte
MANIFESTEN
I

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, dins el seu programa de
suport al patrimoni cultural dels municipis manté una política d’assessorament i cooperació
en matèria de patrimoni documental, gestió documental i arxius municipals.

III Que en data…………………l’Ajuntament …………………. va signar un conveni de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, a l'objecte d’organitzar el fons documental
municipal.
IV Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, impulsa i coordina
la Xarxa d’Arxius Municipals que potencia les sinergies i permet la prestació de serveis
directes adreçats als arxius municipals que en formen part.
V Aquesta Xarxa d’Arxius Municipals desenvolupa dues línies d’acció. D’una banda, el
Programa de Manteniment destinat a col·laborar amb els ajuntaments interessats en donar
continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental municipal efectuada per
l’Oficina de Patrimoni Cultural i implantar un sistema de gestió documental. I d’altra banda, la
Central de Serveis Tècnics que té l’objectiu d’impulsar i coordinar la compartició i potenciació
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II Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, el 1992 va iniciar un
programa de col·laboració per portar a terme la classificació i ordenació dels fons
documentals dels arxius municipals.
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de recursos i serveis, en matèria d’arxius municipals i gestió documental, adreçada a aquells
municipis que disposin d’un Servei d’Arxiu Municipal i que aquest pertanyi al Sistema
d’Arxius de Catalunya.
VI Que l'Ajuntament de…..…………., està interessat a garantir el normal desenvolupament del
Servei d’Arxiu Municipal dotant-lo dels recursos i serveis necessaris per a l’acompliment de
les seves funcions.
VII Que l'Ajuntament de…..…………. està interessat a adherir-se a la Xarxa d’Arxius
Municipals, i treballar conjuntament amb els altres membres, per tal de garantir el
manteniment dels programes de gestió documental i de conservació i difusió del seu
patrimoni documental.
VIII
Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data...........................
IX Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de .................(especificar òrgan
d’aprovació) de l’Ajuntament de ..................... en la seva sessió de data ...............
En conseqüència posats d'acord, l'Ajuntament de .......................... i la Diputació de
Barcelona, decideixen establir un conveni de col·laboració que articulen a tenor dels següents

Primer
Objecte del conveni
L'objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració amb l’Ajuntament de
………………………… per tal de desenvolupar el programa de manteniment dissenyat per
aquells municipis amb població de 5.001 a 10.000 habitants, passant a formar part de la Xarxa
d’Arxius Municipals.
Segon
Objectius de la Xarxa d’Arxius Municipals
Aquesta Xarxa té per objectiu oferir la prestació de serveis directes i cercar fórmules
operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió documental i de conservació i
difusió del patrimoni documental dels arxius municipals.
També té per finalitat, potenciar l'intercanvi d'experiències i coneixements tècnics i, la
formació i reciclatge del personal dels arxius municipals.
Tercer
Ens participants
Podran adherir-se a aquesta Xarxa d’Arxius Municipals els ajuntaments i les entitats
municipals descentralitzades de la província de Barcelona que estiguin interessats en donar
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PACTES
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continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental municipal efectuada per
l’Oficina de Patrimoni Cultural i implantar un sistema de gestió documental.
L’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals dóna dret a participar i gaudir dels serveis i accions
segons els acords específics i en funció del calendari establert per l’Oficina de Patrimoni
Cultural. I en concret a aparèixer en tots els materials de difusió i promoció genèrics que es
puguin publicar (fulletons, publicitat, web, xarxes socials...).

Quart
Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa d’Arxius Municipals, es compromet a:
-

-

Donar el suport tècnic i organitzatiu a l’Ajuntament.……....……………., per tal de
garantir les tasques d’actualització i manteniment del fons documental municipal, a
través de l’arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona.
Facilitar la participació de l’Ajuntament..................... en totes les accions i serveis
que es desenvolupin a través de la Xarxa d’Arxius Municipals.
Respectar i acomplir els compromisos que consten a l’Annex I.

-

-

-

Nomenar un responsable que serà l’encarregat de la gestió, control, préstec intern,
consulta interna i externa del fons documental municipal i l’interlocutor amb l’arxiver
itinerant de la Diputació de Barcelona, i haurà de seguir el Pla de formació que es
dissenyi des de la Diputació de Barcelona. El nomenament d’aquest responsable
haurà de ser comunicat a l’Oficina de Patrimoni Cultural en un termini màxim d’un
mes, comptador a partir de la signatura del conveni, així com també qualsevol altra
canvi en la designació que es pogués produir al llarg de la seva durada.
A seguir i respectar les indicacions tècniques que proposi la Diputació de Barcelona.
Col·laborar amb la Xarxa d’Arxius Municipals, i en la mesura de les seves
possibilitats, en aquelles activitats que aquesta ho sol·liciti.
Incorporar el logotip de la Xarxa d’Arxius Municipals en tot el material de difusió i/o
activitats que responguin al programa conjunt.
Ubicar, en la zona d’accés a l’equipament i de forma visible, un rètol que l’identifiqui
com a arxiu adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals, i que serà subministrat per la
Diputació de Barcelona.
Respectar i acomplir els compromisos que consten a l’Annex I.
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Cinquè Obligacions de l’ens adherit
L’Ajuntament ............................, es compromet a:
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-

Garantir des de l’inici de l’actualització i manteniment i en tot moment, les condicions
òptimes d’higiene, salubritat i conservació, amb unes instal·lacions adequades, tant
de les persones com de la documentació dipositada.

Sisè Protecció de dades
La Diputació de Barcelona i els ens adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals han de complir
els requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades personals i, en
particular l‘establert en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016 (en endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garanties dels drets digitals, tant quan ostentin la condició de
responsables del tractament com d’encarregats del tractament de les dades personals a tractar
en el decurs de les actuacions que es desenvolupin des de i en el marc de la Xarxa d’Arxius
Municipals.
L’ens adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals autoritza a la Diputació de Barcelona, com a
encarregada del tractament, per subencarregar a un tercer la realització d’aquells tractaments
que siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les actuacions sol·licitades.

Tanmateix, la Diputació vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el
subencarregat respectant les obligacions fixades a l’article 28 del RGPD i a l’article 33 de la
LOPDGDD.

Així mateix, autoritza a la encarregada del tractament a dur a terme, únicament per als
als seus locals o fora d’aquests i dels del responsable, en virtut de la necessitat de l’actuació i
l’entrada i sortida de suports i documents que continguin dades personals fora dels locals del
responsable
La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el
subencarregat per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del subencarregat i els
tractaments afectats.

Els servidors on es tractaran les dades personals i els serveis associats es trobaran a les
instal·lacions de la Diputació de Barcelona. No obstant, en el cas que s’hagin d’externalitzar
aquests serveis es realitzaran dintre del territori de la UE.

Foli 11 de 57

Codi Validació: 5XC3RGKMTAEMT2AMF5LKAW5F6 | Verificació: https://moia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 57

usuaris assignats a l’actuació concreta, el tractament en dispositius portàtils, a tractar les dades
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El tractament de les dades personals s’ha de dur a terme d’acord amb les previsions
següents:

1) Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a
la realització de les actuacions previstes en execució d’aquest conveni.

2) La Diputació, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, dels sistemes i
equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, per a:

-

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i
serveis de tractament.

-

Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident
físic o tècnic.

-

Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

-

Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

3) Garantint que les persones autoritzades per tractar dades personals:

a) Es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir
les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.
tingut accés en virtut del corresponent encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.
c) Han rebut formació en matèria de protecció de dades.
d) En el cas de violació de seguretat de les dades personals la Diputació informarà el
responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim
de 48h, i a través del Delegat de Protecció de Dades (DPD), 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. Aquesta notificació no serà
necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per
als drets i les llibertats de les persones físiques.
e) Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació procedirà a la devolució i/o
destrucció (segons s’estableixi en el moment d’inic dels treballs) de les dades inicialment
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b) Mantenen el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagin
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facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs realitzats. Aquesta obligació es
projectarà també sobre la o les subencarregades.
f) En cas necessari, en virtut de les característiques de cada actuació sol·licitada, el Delegat
de Protecció de Dades de la Diputació juntament amb la persona DPD de l’ens sol·licitant
adaptaran les presents clàusules al cas concret.
L’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i resta de drets es podrà realitzar a través
de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/drets-arco/default.asp o
mitjançant la presentació d’un escrit al Registre General de la Diputació. Per a més informació,
el Delegat de Protecció de Dades es troba a disposició dels interessats a dpd@diba.cat. Així
mateix, els interessats poden adreçar-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades per a
presentar qualsevol reclamació sobre la matèria.
Setè

Vigència del conveni

Aquest conveni iniciarà la seva vigència a partir de la seva signatura i tindrà una durada
màxima de quatre anys. Així mateix podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés de
les seves parts signants. Aquesta pròrroga no podrà excedir de quatre anys com a màxim.
No obstant això, qualsevol de les dues parts podrà denunciar el conveni mitjançant escrit
notificat a l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos respecte la data de venciment.

Vuitè

Comissió de seguiment

Es crearà una Comissió de Seguiment del present conveni, de caràcter paritari i integrada
per un representant de cada una de les institucions signants. Aquesta comissió es reunirà

Acordar els criteris de cooperació.
Fer i el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les
especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
Novè

Modificació del conveni

Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament.............

Desè

Resolució de conflictes

La naturalesa d’aquest conveni és l’administrativa, i en supòsit de litigi entre les parts, serà
coneixedora la jurisdicció contenciosa-administrativa.
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sempre que qualsevol de les parts ho requereixi i tindrà per funcions:
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Onzè Supòsits d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el
seu objecte o per incórrer en les següents causes de resolució:
- Per expiració del seu termini.
- Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
- Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
- Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
- Per a qualsevol altra causa admissible en Dret.
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un
mínim de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del conveni.

Dotzè Règim jurídic
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
disposicions següents:

-

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

-

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.

-

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions

-

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

-

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

-

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).

-

La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen electrònicament aquest

document.
Annex I:

Compromisos de la Diputació de

Compromisos
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públiques.
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Barcelona

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

.Consultoria i assistència en línia.

de

.Dedicació

l’Auxiliar

Tècnic

.Dedicació de l’arxiver itinerant de 40

municipal o persona de suport de

hores anuals per al funcionament

93 hores/any, com a mínim, per al

del Servei d’Arxiu Municipal. A

funcionament del Servei d’Arxiu

revisar en funció de les necessitats

Municipal.

específiques.

.Adequació

.Formació específica al personal de

conservació, protecció i seguretat
instruments

de

descripció i recursos necessaris
d’acord

amb

dependències,

els

criteris

de

de la documentació.
.Adequació d’una àrea de treball i
d’una àrea de consulta pel Servei
d’Arxiu Municipal.

publicitat activa i transparència.
.Elaboració de proposta i actualització

.Garantir l’accés a la informació pública

de normatives i d’eines tècniques

a la ciutadania i un horari de servei

de gestió documental i arxiu.

al públic d’un mínim de 10 hores.

.Aplicació, control i manteniment de les
normatives i de les eines tècniques
de gestió documental i arxiu.

.Facilitar el material pel funcionament
del Servei d’Arxiu Municipal.
.Facilitar la formació del personal
administratiu de l’ajuntament.
.Implementació del sistema de gestió
documental

proposat

per

la

Diputació de Barcelona.
.Aprovació de les normatives i de les
eines de gestió documental i arxiu
que proposi la XAM de la Diputació
de Barcelona
.Facilitar l’accés a l’entorn de gestió
electrònica (gestors documentals,
programari, espais de servidors,
etc.) al personal de la Diputació
amb

el

perfil

d’arxiver

i

els

permisos necessaris per exercir les
funcions que li corresponen en
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dels

les

sistemes i equips per a la correcta

l’ajuntament.
.Manteniment

de
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gestió documental i arxiu.

A la vista de l’informe jurídic sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir,
DISPOSO
Primer. Que es procedeixi a subscriure el text inicial de conveni amb el Consorci del
Moianès.
El present acord es sotmetrà a la ratificació del Ple.
Segon. Sotmetre el text inicial del Conveni a informació pública mitjançant anunci publicat en
el Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, durant el termini de
20 dies hàbils a l'efecte de que es produeixin les al•legacions que s'estimin pertinents.
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5. PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 1944/2020. Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia
874/2020 d’aprovació inicial del Conveni amb el Consorci del Moianès per la instal•lació
d’un Escorxador de baixa intensitat
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Així mateix estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
www.moia.cat
Tercer. En cas que no es presenti cap al·legació, reclamació o suggeriment durant l’esmentat
termini, es considerarà aprovat definitivament el conveni, sense necessitat d’un nou acord.
Quart. Que els Serveis Tècnics informin sobre les al·legacions presentades, si s’escau.
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL CONSORCI DEL MOIANÈS
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE CREACIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN
ESCORXADOR MODULAR D’ÚS COMPARTIT I D’ABAST COMARCAL

A Moià, ... de .............. de 2020.

INTERVENEN
D’una banda, l’AJUNTAMENT DE MOIÀ, representat per Dionís Guiteras i Rubio, Alcalde, assistit
per la secretària de l’ajuntament, Amparo Vila Corujo.
I de l’altra, el CONSORCI DEL MOIANÈS, representat pel seu President, Sr. ORIOL
BATLLÓ FARRIOL, assistit pel Secretari del Consorci del Moianès Sr. JAUME SALÉS
MALIÁN, actuant en virtut de .....................

EXPOSEN

I.-El Consorci del Moianès, en tant que ens promotor, vol portar a terme el
desenvolupament del Projecte de creació d’un escorxador modular d’ús compartit i
d’abast comarcal(en endavant, el “Projecte”), el qual permeti el sacrifici d’oví, cabrum i
boví en petites quantitats i amb la màxima qualitat, traçabilitat i benestar animal, el qual
s’ubicarà en els terrenys propietat de l’Ajuntament de Moià, que es descriuen en el
pacte 5è del present document.
Dit Projecte, estimat en un cost de TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL DOSCENTS NORANTA EUROS (344.290 €, cost del equipament- o finalment el que digui el
projecte tècnic) parteix d’una necessitat del territori, atès que ha deixat de prestar servei
l’escorxador que ho feia fins ara, posant en risc la viabilitat d’algunes explotacions de
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Els compareixents, en les respectives qualitats en que intervenen, es reconeixen
mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present CONVENI de
COL·LABORACIÓ i a tal efecte,
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ramaderia extensiva. El nou Projecte d’escorxador de proximitat, a més de millorar els
costos de les explotacions i fer viables petits projectes agroecològics i sostenibles,
també millorarà el benestar animal i la seva traçabilitat, tal com s’ha indicat, a més de
permetre desenvolupar mecanismes de creixement i millora de les empreses
ramaderes actuals, generant oportunitats d’implantació d’iniciatives d’autoocupació i
emprenedoria, i constituint una oportunitat per donar rendiment econòmic a les
explotacions locals que produeixen carn de qualitat.
Per altra banda, el Consorci del Moianès treballa des de fa anys en el foment de
l’economia rural, la promoció de productes propis, productors i elaboradors, en el
foment de les cadenes curtes de comercialització i en l’estructuració del territori com a
referent agroecològic de la Catalunya central. En aquest sentit, el Projecte ha de
contribuir clarament en la viabilitat de la silvopastura al Moianès que té una clara funció
de gestió territorial i de prevenció d’incendis forestals, així com de dinamització de
l’economia local, contribuint a l’impuls d’activitats de conservació del territori, la
prevenció dels incendis forestals i foment de l’economia local, a més, de contribuir a
reduir la petjada de carboni.
El Projecte, així mateix, és únic, singular, madur, viable, amb un model de gestió
definit que el fa sostenible en el temps i replicable en el territori. L’ equipament que
proposa, a més de cobrir una necessitat, pot esdevenir un projecte innovador i pioner
amb capacitat d’actuar de tractor de noves incitatives i referent pel sector, en tant que
per les seves característiques, gestió i funcionalitat innovadores, tindrà un valor
demostratiu innegable per altres territoris i pot suposar un projecte demostratiu únic a
Catalunya.

II-A efectes de finançar l’execució de l’esmentat Projecte, el Consorci del Moianès,
ha estat beneficiari d’una subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona, a
través de l’oficina Tècnica de prevenció Municipal d’Incendis Forestals i
Desenvolupament Agrari, per import de import de DOS-CENTS CATORZE MIL EUROS
(214.000,00 €), per a “l’execució de la planta de sacrifici de vacú, oví i cabrum del
projecte de creació d’un escorxador modular d’ús compartit i d’abast comarcal”, segons
es detalla en la sol·licitud de subvenció.
III.- Per la seva banda, l’Ajuntament de Moià ha acordat procedir, prèviament a
l’execució de les obres per a la instal·lació del equipament, a l’adequació del terreny i
l’obra civil.
(Qüestió AFEGIDA PER Ajuntament de Moià) També s’ocuparà d’adscriure la parcel·la al Consorci, mitjançant la
tramitació de l’expedient de mutació demanial subjectiva corresponent; de sol·licitar les autoritzacions d’ús
temporal de la parcel·la davant la Comissió d’Urbanisme de les Comarques centrals; de tramitar els expedients
d’actes preparatoris i de contra ctació de les obres d’adequació de la parcel·la , i la tramitació de les llicencies
d’obres i d’autorització de l’activitat que correspongui.
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El Projecte, en definitiva, pot contribuir de forma indubtable i imprescindible a la
consecució objectius d’interès públic com són la prevenció dels grans incendis forestals,
la generació d’economia i ocupació, la inserció laboral i l’equilibri territorial, que a més
de ser objectius tots ells d’interès per a l’Ajuntament de Moià.

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

IV.-Que, atesa la coincidència en els objectius i en els interessos d’ambdós ens per a
la bona consecució del Projecte, és voluntat per ambdues parts la de subscriure el
present Conveni regulador dels termes que en el mateix es comprenen dins l’àmbit de
desenvolupament del projecte de creació d’un escorxador modular d’ús compartit i
d’abast comarcal al Moianès.
Per tot el que anteriorment s’exposa, ambdues parts, de comú acord, i reconeixentse plena capacitat per a aquest acte, formalitzen el present CONVENI DE
COL·LABORACIÓ, que es regirà pels següents:

PACTES

PRIMER.- PRIMER.- Objecte del Conveni
És objecte del present conveni establir les condicions de col·laboració i els acord
entre l’Ajuntament de Moià i el Consorci del Moianès per a l’execució del Projecte de
creació i explotació d’un escorxador modular d’ús compartit i d’abast comarcal per al
sacrifici d’oví, cabrum i boví, de baixa intensitat i màxima qualitat, traçabilitat i benestar
animal, el qual s’ubicarà en els terrenys propietat de l’Ajuntament de Moià, definits en el
present Conveni, Projecte subvencionat per la Diputació de Barcelona, a través de
l’oficina Tècnica de prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari,
tal com ha quedat exposat.

El present Conveni començarà a regir el dia de la seva signatura i estarà vigent
durant tot el període d’execució de la fase d’instal·lació del equipament, així com durant
la fase posterior de gestió de l’explotació , durant el termini màxim de 4 + 4 anys prorrogables.
Per tant, la vigència del conveni restarà condicionada al termini establert en el
Projecte d’execució de la construcció de l’escorxador, així com al termini posterior de
l’explotació posterior, essent la seva durada màxima la de quatre (4) anys, més quatre
(4) anys addicionals de pròrroga, d’acord amb l’article 49 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
Igualment, el Conveni, regirà també per a regular les relacions entre els dos ens
vinculades al seu objecte, si s’escau, fins a la l’acreditació del total compliment de les
obligacions establertes en els següents pactes.

TERCER.- Obligacions del Consorci del Moianès
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SEGON.- Durada

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

A) Obligacions derivades de l’atorgament de la subvenció de la Diputació de
Barcelona

1. L’obligació de procedir a contractar, dirigir, i certificar la construcció de la planta
modular de sacrifici per a vacú, oví i cabrum del Projecte, així com implantar el
model de gestió de l'equipament més viable tècnicament i econòmicament,
d'acord amb la normativa vigent.
2. L’obligació d’executar la construcció la planta modular de sacrifici per a vacú, oví
i cabrum del Projecte d’acord amb els principis de bona administració, bona fe i
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
3. L’obligació, per la seva condició de beneficiari de la subvenció, de sotmetre’s a
les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció
General de la Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció
concedida.
4. Obligació de conservar per un període mínim de sis (6) anys els documents de
qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
5. L’obligació de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en
l’execució del Projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en
cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.
6. L’obligació com a beneficiari de la subvenció d’adequar la seva activitat als
principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment
dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits a l’article 6.2
OGS.
7. L’obligació, com a beneficiari, tal com preveu l’article (31.4 LGS), de destinar els
béns a la finalitat d’escorxador de boví, oví i cabrum dels ramaders de la
comarca, per la qual s’ha concebut, durant un període mínim de cinc (5) anys.
Aquesta circumstància haurà de constar en l’escriptura pública, SI S’ESCAU,
juntament amb l’import de la subvenció. Això en concret implica l’obligació de no
patir, abans de transcórrer cinc (5) anys des de la finalització, cap modificació de
la qual derivi un canvi en la naturalesa de la propietat, ni un canvi substancial
que afecti la naturalesa, els objectius o les condicions d'execució del Projecte. En
cas d'ajuts a inversions en què l'operació subvencionada consisteix en
l'adquisició de béns inventariables susceptibles de ser inscrits en el Registre de
la Propietat, l'entitat beneficiària ha de fer constar en l'escriptura que el bé de
què es tracti queda afectat a la subvenció per un període de cinc (5) anys, així
com l'import de la subvenció.
Altres obligacions derivades de l’atorgament de la subvenció:
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En tant que ens Beneficiari de la subvenció atorgada, el Consorci del Moianès haurà
de donar compliment a les obligacions previstes a les Bases de la convocatòria i
recollides en el Conveni signat amb la Diputació de Barcelona (Pacte segon
“Obligacions del beneficiari”), i que són:

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

-

-

Complir totes les altres obligacions que estableixen les bases de la convocatòria
i de subvencionabilitat de la despesa, i tot allò que disposa la normativa nacional,
estatal i comunitària, així com la normativa europea aplicable. Les entitats
beneficiàries han de signar la declaració responsable d'acord amb l'article 14 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
donar compliment al que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

B) Obligacions de control, seguiment i compliment

-

-

-

-

-

Coordinació del Projecte
Preparació dels expedients de licitació, tant de la fase prèvia de construcció de
l'equipament, com de la posterior per a la seva gestió i explotació, incloent la
redacció i aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars, i tota la
documentació preceptiva.
Adjudicació dels contractes, amb la constitució si s’escau de les corresponents
meses de contractació, publicacions en el Perfil del contractant i demés deures
legals derivats del procediment de contractació pública (amb subjecció a l a 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, i demés
normativa d’aplicació, en el àmbit de la Unió Europea).
Inclusió de les actuacions derivades del Projecte en el pressupost de l’entitat i
pagament de les actuacions en els termes establerts en el present Conveni.
Justificació de les actuacions; presentació, si s’escau, de recursos i/o
al·legacions i/o altres escrits de resposta a requeriments i de tràmit, així com la
generació de tota la documentació inherent al procediment de concessió de la
subvenció.
Tenir capacitat administrativa, financera i operativa per a l'assoliment del
compliment de les atribucions i obligacions de les entitats signants del present
conveni. En aquest sentit, quan la correcta execució del projecte i/o la
implantació de l'activitat que se'n deriva així ho requereixin, en cas de sorgir
actuacions necessàries no previstes en un inici, el Consorci del Moianès, i si
s'escau, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Moianès, durà a terme
les accions pertinents, entenent-se, entre aquestes, també les relatives a la
cerca de recursos econòmics i a la sol·licitud de subvencions, per poder cobrir
les actuacions esmentades, independentment de l'entitat que ho requereixi.
Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya.

C) Obligacions de caràcter urbanístic i continuïtat de l’activitat
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Per altra banda, el Consorci del Moianès, resta obligat a dur a terme o executar les
actuacions previstes en el Projecte que hagin estat objecte de cofinançament. EL
Consorci del Moianès, en la seva condició d’ens executor, haurà d’assumir, en concret,
les següents tasques, que, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, es relacionen:

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

Per altra banda, el Consorci del Moianès, s’obliga a:
-

-

-

Cessar l’activitat i desmuntar o enderrocar les obres que s’autoritzin, així com de
reposar la situació que s’alteri al seu estat original, quan ho acordi l’administració
actuant, Ajuntament de Moià, sense dret a percebre indemnització per aquests
conceptes, o per qualsevol altre negoci jurídic al qual estiguin vinculats.
El compromís exprés d’advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat de les
activitats i obres que s’autoritzin i dels seus efectes, quan formalitzi qualsevol
negoci jurídic amb terceres persones en virtut del qual els transmetin els drets
respectius de propietat o ús corresponents a les activitats i obres que s’autoritzin.
Donar continuïtat a l’activitat fins a l’amortització de la inversió, mitjançant la
instal·lació, si s’escau, en una nova localització on portar-la a terme.

QUART.- Obligacions generals de l’Ajuntament de Moià
En virtut dels acords contingut en el present Conveni de col·laboració entre el
Consorci del Moianès i l’Ajuntament de Moià, són obligacions generals de l’Ajuntament:
1. Delegar en el Consorci del Moianès els tràmits inherents a l’execució del Projecte fins a
la seva finalització, a excepció d’aquells en els quals sigui preceptiva la intervenció o
autorització per part de l’ajuntament, com poden ser aquelles que afectin a l’àmbit
urbanístic i d’obtenció de les autoritzacions per desenvolupar l’activitat que es promou (Ajuntament de MOIA).

3. Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal
d’assegurar el correcte desenvolupament de les actuacions que l’afecten.
4. Col·laborar i participar amb el Consorci del Moianès en tot allò que se’l requereixi en
relació amb la realització de l’Operació.
5. Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.
6. Comunicar al Consorci del Moianès la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s'hagi declarat a la sol·licitud i s'hagi obtingut amb
posterioritat a l’atorgament de la subvenció de la Diputació de Barcelona i que pugui
tenir afectació en la concessió de la mateixa.
7. Conservar i posar a disposició del Consorci del Moianès tota aquella informació o
documentació que es requereixi en relació amb l’execució del Projecte i que sigui
necessària per a la justificació de la subvenció, així com conservar els documents de
qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts per un període no inferior als
sis (6) anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les
justificacions.
8. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que pugui realitzar
l’ens atorgant de la subvenció o qualsevol altra administració intervinent.
9. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en
particular:
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2. Assumir la part de finançament corresponent a la partida d’adequació del terreny i obra
civil”, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient (Qüestió aportada Ajuntament de Moià)

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

a. Facilitar al Consorci del Moianès la informació establerta per la Llei 19/2014,
de 29 desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
i qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
b. Comunicar al Consorci del Moianès les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les que tingui coneixement que afectin
directament o indirecta a la subvenció atorgada i puguin posar en risc l’interès
públic.
c. Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els
termes previstos en el Codi Penal.
10. Cedir totes aquelles dades necessàries al Consorci del Moianès d’acord amb la
normativa de protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.
11. Mantenir la traçabilitat de la documentació tècnica i econòmica que correspongui a
l’Ajuntament, en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni, que permeti
verificar, d’una banda, la correcta realització de les activitats objecte de la
subvenció, i d’altra, l’adequació entre els registres comptables i els documents
acreditatius de les despeses derivades de la realització d’aquestes activitats.
12. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.

Per tal de poder executar el Projecte, en tant que l’equipament d’escorxador modular
s’ubicarà en terrenys municipals pertanyents a l’ajuntament de Moià, resulta necessari,
amb caràcter previ a l’inici de l’operació, procedir a la seva cessió temporal, en favor del
l’ens promotor i beneficiaria (Consorci del Moianès), en els termes i condicions que a
continuació s’expressen:
A) Descripció del terreny, titularitat i situació urbanística
L’Ajuntament de Moià és titular del terreny on es portarà a terme la instal·lació del
equipament destinat a escorxador modular per a us compartit, i, per tal de procedir a
l’execució del Projecte, per part del Consorci del Moianès, cal procedir a la seva cessió,
amb caràcter temporal, i vinculada a la finalitat descrita en els antecedents.
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CINQUÈ.- Obligació específica de l’Ajuntament de Moià: Cessió temporal dels
terrenys

Ajuntament de Moià

•

B) Motivació, característiques i abast de la cessió
Que, per tal de portar a terme l’execució del Projecte de creació d’un escorxador
modular d’ús compartit i d’abast comarcal objecte del present Conveni, és voluntat
de l’Ajuntament de Moià procedir, mitjançant la signatura del present conveni, a la
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Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

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

cessió de la possessió del terreny per a poder-hi desenvolupar el projecte i, es
compromet a concedir llicència d’ús temporal si es donen les condicions legalment
establertes per a aquest supòsit.
La cessió es realitza mitjançant expedient de mutació demanial subjectiva, que permet la cessió de l’ús de forma
gratuïta, lliure de càrregues i gravàmens, i a tots els efectes, i vinculada, tal com s’ha indicat a la realització de
l’activitat d’explotació del escorxador modular d’ús compartit i abast comarcal que motiva la cessió.

Per la seva part, el Consorci del Moianès, a través del seu representant i mitjançant
signatura del present conveni, accepta dita cessió per tal de donar-li el destí que es
descriu, i de conformitat amb el planejament urbanístic vigent.

La cessió a favor del Consorci del Moianès comporta la transferència de la possessió
dels terrenys identificats en el present Pacte.
C) Mitjançant la tramitació d’expedient de mutació demanial subjectiva, l’Ajuntament
de Moià
L’Ajuntament de MOIA tramitarà un expedient per la mutació demanial subjectiva de la parcel·la al Consorci.
En aplicació de l’art. 71.4 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, és
possible no alterar la titularitat dels bens ni el seu caràcter demanial, aleshores no pertoca la inscripció de NOU titular en
el Registre de la Propietat perquè es tracta d’una adscripció del bé al Consorci, però no de transmissió. Mitjançant aquesta
mutació, l’Ajuntament adscriu al Consorci la parcel·la durant el termini que s’estableixi (4 + 4 anys ) per destinar-la a
Escorxador de baixa intensitat.
Si el terreny no es destina a Escorxador de baixa intensitat, el terreny cedit al Consorci del Moianès revertirà a
l’Ajuntament.
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S’adjunta plànol de delimitació de la superfície que es cedeix en el present conveni.

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

D) Reversió del terreny
La reversió del terreny a l’ajuntament de Moià, i les formalitats i inscripció que
comportin, es portarà a terme un cop finalitzat el termini fixat per a la finalització del
Projecte i d’acord amb els termes establerts en els contractes d’explotació i en el
present Conveni.
En qualsevol cas, no es podrà procedir a la reversió durant el termini en el seu us es
mantingui vinculat a l’execució del Projecte, i per tant a la condició de manteniment dels
cinc (5) anys mínims previstos en el punt 7 del pacte Tercer del present conveni (és a
dir, d’acord amb l’article 31.4 LGS, cal destinar els béns a la finalitat d’escorxador de
boví, oví i cabrum dels ramaders de la comarca, per la qual s’ha concebut, durant un
període mínim de cinc (5) anys, la qual cosa implica l’obligació de no patir, abans de
transcórrer aquest període des de la finalització, cap modificació de la qual derivi un
canvi en la naturalesa de la propietat, ni un canvi substancial que afecti la naturalesa,
els objectius o les condicions d'execució del Projecte.

SISÈ.- Obligacions de les parts derivades del règim econòmic
En virtut dels acords contingut en el present Conveni de col·laboració entre el
Consorci del Moianès i l’Ajuntament de Moià, correspondrà a cadascuna de les parts,
segons s’exposa:

1er.- Dotació pressupostària

Serà obligació de l’Ajuntament de Moià la dotació de la partida pressupostària
corresponent a cadascuna de les actuacions contingudes en el Projecte i per a
l’anualitat prevista en el mateix, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient.
2on.- Assumpció del pagament de despeses inherents a l’execució del Projecte
Les part s’obliguen al pagament de totes aquelles despeses vinculades a cadascuna
de les actuacions, que li corresponen segons el present conveni.

SETÈ.- Causes de resolució. Extinció del Conveni
Seran causes de resolució del present conveni:
a) La complerta realització, un cop justificada o acreditada, del seu objecte i/o el
compliment del seu període de vigència, d’acord amb el contingut del Pacte
Segon.
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Serà obligació del Consorci del Moianès la dotació de la partida pressupostària
corresponent a cadascuna de les actuacions contingudes en el Projecte i per a
l’anualitat prevista en el mateix.

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

b) La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que
se’n deriven.
c) L’incompliment acreditat de les obligacions que del mateix se’n deriven, per
qualsevol de les parts atorgants.
d) La resolució de comú acord, formalitzada per escrit, entre les parts signatàries.
Finalitzat la vigència del present conveni, en tot moment es garantirà que el Consorci
per la promoció dels municipis del Moianès desmunti l’escorxador modular d’ús
compartit de la parcel·la cedida per l’ajuntament de Moià i li pugui seguir donant el destí
i la utilitat per al que ha estat creat en una altra ubicació, d’acord amb la legislació
vigent aleshores.
VUITÈ.-Jurisdicció competent i legislació aplicable
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del present
Conveni seran resoltes per acord de les parts i a falta d’acord, aquest es podran
sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
En tot allò no previst, regiran l’establert en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, i Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de
les administracions públiques catalanes,
Llegit el present conveni i en prova de conformitat se signa per duplicat exemplar, en
el lloc i data a dalt ressenyats.

Per allò exposat el Ple de la Corporació, per vot de qualitat del senyor Alcalde-President,
amb els vots a favor del senyor Dionís Guiteras i Rubio, de les senyores Montse Ferrer i
Crusellas, Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i Saurí,
del Grup Polític Municipal d’Ara Moià; així com de la senyora Susana Tàpia i San Pedro del
Grup Polític Municipal PSC Moià; i els vots en contra de les senyores Dolç Nom de Maria
Tarter i Armadans i Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac i Homs i
Jofre Torras i Soler del Grup Polític Municipal Junts per Moià, així com de la senyora
Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal
Capgirem Moià
ACORDA
Únic. Ratificar el decret d’Alcaldia número 874/2020 de data dotze de novembre de dos mil
vint en el que s’aprova inicialment el Conveni amb el Consorci del Moianès per la instal·lació
d’un escorxador de baixa intensitat.
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Davant de la presentació per urgència d’aquest punt, el Ple decideix acceptar el seu examen
per majoria absoluta, amb l’abstenció dels membres del Grup Polític Municipal Junts per
Moià.

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

6. PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 1027/2019. Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia
919/2020 pel qual es modifica la composició de la Junta de Govern Local i la composició
de diverses comissions
Vist que el Decret d’Alcaldia 893/2020 de data tretze de novembre de dos mil vint en el que
modifica la composició de la Junta de Govern Local i la composició de la Comissió de
seguiment del POUM.
Vist que l’esmentat Decret d’Alcaldia 893/2020 conté una errada material i que no s’ha pogut
incloure abans del Ple, es comunica als assistents que quedarà corregit pel Decret d’Alcaldia
893 bis
Vist que l’aplicació informàtica no ho permet numerar d’aquesta manera, finalment el text
correcte correspon al Decret d’Alcaldia 919/2020
En tot cas cal ratificar el citat decret, que literalment diu:
“FETS
Vist que per Decret d’Alcaldia de data disset de gener de dos mil vint es va modificar la
designació dels membres de la Junta de Govern Local que seria la següent:
Sra. Montserrat Ferrer Crusellas
Sr. Sebastià Ferrer Serra
Sra. Laia Bonells Oliver
Un/a regidor/a de l’oposició. Es convida amb veu (sense vot) al portaveu de cada
grup de l’oposició llevat del que formi part durant aquell període com a membre de
ple dret de la Junta de Govern Local.

Atès que en el mateix decret es va definir la presència com a membres de ple dret a la Junta
de Govern Local al llarg de la present legislatura dels regidors de l’oposició, amb el detall
següent:
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▪
▪
▪
▪

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

Atès que en sessió de Ple de data vint-i-cinc d’octubre de dos mil dinou es va crear la
Comissió de Seguiment del Poum i es va nomenar, entre d’altres, la regidora Basharat
Changue Canalejo com a membre i Suplents: Regidors/es en qui es delegui.
Vist que per Ple Municipal de 10 de juliol de 2019 es va crear la Comissió d’Habitatge i es va
anomenar, entre d’altres la regidora Basharat Canalejo com a membre i Suplents:
Regidors/es en qui es delegui.

Vist que en la mateixa instància també es demana que el sr. Didac Rimoldi es nomeni com a
representant a les comissions en lloc de la sra. Basharat Changue.
FONAMENTS DE DRET
▪
▪

Articles 23.3,53, 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.
Articles 46, 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.

Per allò exposat, aquesta alcaldia-presidència, i en exercici de les competències que té
atribuïdes per la legislació de règim local vigent,
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Vista la instància presentada per la regidora Basharat Changue Canalejo en data onze de
novembre de dos mil vint en la que comunica el canvi de portaveu de Capgirem Moià a favor
de Didac Rimoldi Camí i sol·licita el nomenament d’aquest com a membre de ple dret de la
Junta de Govern Local en els períodes establerts pel Decret d’Alcaldia de data disset de
gener de dos mil vint.

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

DECRETA:
Primer. Cessar com a membre de la Junta de Govern Local a la regidora Basharat Changue
Canalejo.
Segon. Nomenar com a nou membre de la Junta de Govern Local al regidor Didac Rimoldi
Camí en els períodes establerts al Decret d’Alcaldia de data disset de gener de dos mil vint
quedant la representació dels membres de l’oposició tal i com es veu en el detall següent:

Tercer. Cessar com a membre de ple dret de la Comissió de seguiment del POUM a la
regidora Basharat Changue Canalejo.
Quart. Nomenar com a membre de ple dret de la Comissió de seguiment del POUM al
regidor Didac Rimoldi Camí.
Cinquè. Cessar com a membre de ple dret de la Comissió d’Habitatge a la regidora Basharat
Changue Canalejo.

Setè. Publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler d'anuncis
municipal, en compliment d'allò que disposa l'article 44.2 del Reial decret 2568/1986 de 28
de novembre, pel qual s'aprova d'Organització i Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals.
Davant de la presentació per urgència d’aquest punt, el Ple decideix acceptar el seu examen
per majoria absoluta, amb l’abstenció dels membres del Grup Polític Municipal Junts per
Moià.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat i assentiment dels assistents, que
representa la majoria del nombre legal de membres de l’Ajuntament, amb els vots a favor del
senyor Dionís Guiteras i Rubio, de les senyores Montse Ferrer i Crusellas, Laia Bonells i
Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup Polític Municipal
d’Ara Moià; de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans i Montserrat Girbau i
Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític
Municipal Junts per Moià; de la senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac
Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal Capgirem Moià; i de la senyora Susana Tàpia i
San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià
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Sisè. Nomenar com a membre de ple dret de la Comissió d’Habitatge al regidor Didac
Rimoldi Camí.

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

ACORDA
Únic. Ratificar el decret d’Alcaldia número 919/2020 de data diset de novembre de dos mil
vint en el que modifica la composició de la Junta de Govern Local i la composició de les
Comissions de seguiment del POUM i d’Habitatge.

7. PUNT D’URGÈNCIA: Expedient 2074/2020. Modificació de Crèdit 10/2020
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i
per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per a la concessió de
suplements de crèdit i crèdit extraordinari finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres
aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el respectiu
servei.
Considerant que amb data 12 de novembre de 2020 es va emetre informe de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb 12 de novembre de 2020 es va emetre Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb 12 de novembre de 2020 per
Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.

Per allò exposat el Ple de la Corporació, per majoria absoluta del seu nombre legal de
membres, amb els vots a favor del senyor Dionís Guiteras i Rubio, de les senyores Montse
Ferrer i Crusellas, Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i
Saurí, del Grup Polític Municipal d’Ara Moià; de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i
Armadans i Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac i Homs i Jofre
Torras i Soler del Grup Polític Municipal Junts per Moià, així com de la senyora Susana
Tàpia i San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià, i l’abstenció de la senyora Basharat
Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal Capgirem
Moià
ACORDA
Primer.
Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2020 del
pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdit extraordinari
finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent amb el
següent resum:
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Davant de la presentació per urgència d’aquest punt, el Ple decideix acceptar el seu examen
per majoria absoluta, amb l’abstenció dels membres del Grup Polític Municipal Junts per
Moià.

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

CODI
020
020
020
020
020

ORG
01
12
12
12
12

PRO
1522
1330
1330
1630
1532

ECO
22699
21500
21300
21400
21000

CODI
010

ORG PRO
05
3330

ECO
63305

CODI
080
080
080

ORG
03
01
01

ECO
22706
23000
63205

PRO
1510
9120
1522

Projecte

ALTA DESPESES - SUPLEMENTS
RF
Import
Text Explicatiu
2
180,00 € SUPL DESPVIVENDA A GASTAR ABANS 31-12-2020
2
4.600,00 € ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT
2
12.000,00 € ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT
2
3.000,00 € NETEJA VIA PÚBLICA
2
5.400,00 € MANTENIMENT VIA PÚBLICA
25.180,00 €

ALTA DESPESES - CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Projecte
RF
Import
Text Explicatiu
2
9.050,00 € EQUIPAMENT SO I LLUM PER LES FAIXES
9.050,00 €

Projecte

BAIXA DESPESES
RF
Import
Text Explicatiu
9.050,00 € BAIXA PREVISIÓ PROJECTES URBANÍSTICS
180,00 € BAIXA PER RENÚNCIA DIETA DIDAC RIMOLDI
25.000,00 € BAIXA PREVISIÓ OBRA MIQUEL MARTÍ I POL
34.230,00 €

I una vegada efectuada la modificació de crèdit el resum per capítols és el següent:
AJUNTAMENT DE MOIÀ
2020

DESPESES

IMPORT

CAPÍTOL I

Despeses de personal

2.596.160,73 €

CAPÍTOL II

Desp.béns corrents i serveis

2.652.849,62 €

CAPÍTOL III

Despeses financeres

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

CAPÍTOL V

Fons de contingència

CAPÍTOL VI

Inversions reals

83.033,39 €
367.321,95 €
37.412,12 €
5.689.257,11 €

CAPÍTOL VII Transferències de capital

36.000,00 €

CAPÍTOL VIII Actius financers

-

Passius financers

€

1.169.192,88 €
12.631.227,80 €

TOTAL
2020

INGRESSOS

IMPORT
3.615.500,00 €

CAPÍTOL I

Impostos directes

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

CAPÍTOL III

Taxes i altres ingressos

1.736.430,82 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

1.702.581,84 €

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

CAPÍTOL VI

Alienació de béns reals

36.000,00 €

102.003,00 €
0,00 €

CAPÍTOL VII Transferències de capital

4.004.171,68 €

CAPÍTOL VIII Actius financers

1.434.540,46 €

CAPÍTOL IX

Passius financers

0,00 €
12.631.227,80 €

TOTAL

Segon.
Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
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CAPÍTOL IX

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

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

8. PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 2003/2020. Proposta d’aprovació del Pla de mesures
socioeconòmiques per fer front als efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19 al
municipi de Moià i la seva execució.
Considerant que en data 4 de novembre de 2020 es va iniciar l’expedient 2003/2020, per tal
de procedir a l’estudi pertinent del Pla proposat.
Considerant que en la mateixa data es va dictar Provisió d’Alcaldia demanant informes
respecte de la legalitat i oportunitat financera i pressupostària per a la implantació del Pla de
mesures econòmiques i els seus instruments d’execució, els quals s’han complimentat en
data 5 i 17 de novembre, respectivament.
Considerant, en conseqüència, que el procediment administratiu s’ha seguit de manera
correcta en tots els seus tràmits.

Per allò exposat el Ple de la Corporació, per majoria absoluta del seu nombre legal de
membres, amb els vots a favor del senyor Dionís Guiteras i Rubio, de les senyores Montse
Ferrer i Crusellas, Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i
Saurí, del Grup Polític Municipal d’Ara Moià; de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i
Armadans i Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac i Homs i Jofre
Torras i Soler del Grup Polític Municipal Junts per Moià, així com de la senyora Susana
Tàpia i San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià, i l’abstenció de la senyora Basharat
Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal Capgirem
Moià
ACORDA

PRIMER.- Aprovar el Pla de mesures socioeconòmiques per fer front als efectes de la crisi
ocasionada per la Covid-19 al municipi de Moià que s’adjunta com Annex.
SEGON.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari el senyor Alcalde-President
per portar a terme la seva formalització i execució, supeditada a l’existència de crèdit
adequat i suficient.
TERCER.- Donar a aquest Pla la publicitat adient mitjançant la seva publicació al Tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament.
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Davant de la presentació per urgència d’aquest punt, el Ple decideix acceptar el seu examen
per majoria absoluta, amb l’abstenció dels membres del Grup Polític Municipal Junts per
Moià.

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

PLA DE MESURES
SOCIOECONÒMIQUES
Per fer front als efectes de la crisi de la Covid-19
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5.

4.1.

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

1. Contextualització
La pandèmia de la Covid-19, a més de generar greus efectes sobre la salut de la població, va
comportar una aturada generalitzada d’activitat. Les mesures necessàries de contenció de
l'activitat econòmica decretades per a la gestió de la crisi sanitària van afectar de manera
directa els establiments minoristes que, en compliment del Reial Decret 463/2020, van haver de
suspendre l'obertura al públic. En concret, van resultar especialment afectats els negocis del
sector comercial, cultural, educatiu, recreatiu, restauració, hostaleria i turisme, així com els
establiments en què es desenvolupen espectacles públics, activitats esportives, d'oci o
formatives.
La restricció de la mobilitat i del transport van tenir un impacte directe sobre la demanda i
l'oferta, afectant a la cadena de subministraments i a les vendes de les empreses, generant
problemes de solvència, que es van traduït en el cas de Moià en 66 expedients de regulació
temporal afectant a 529 treballadors (dades a 29 de maig de 2020).
El nombre de persones en situació d'atur al mes d'abril va augmentat un 18 % en relació al mes
d’abril del 2019 i un 24% si comparant amb el mes de gener del 2020.

Pel que fa a la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària, la prioritat de l'Ajuntament de Moià
és donar suport a la ciutadania i al teixit productiu, per tal de minimitzar l'impacte de la crisi i
aconseguir que la reactivació de l'activitat econòmica es produeixi el més aviat possible.
Tot i que som conscients de la dificultat de disposar d’un diagnòstic concret sobre els efectes
que tindrà l’aturada de les activitats i l’alentiment de l’economia, cal cercar propostes
construïdes des del diàleg i la governança compartida. Mesures econòmiques i socials, que
comptin amb el suport i la participació de tothom. Dels grups municipals, del teixit econòmic, de
les entitats i de la ciutadania. Una ciutadania i un teixit social que han mostrat en tot moment el
seu civisme i solidaritat per atendre les necessitats de les persones i dels col·lectius amb més
dificultats.
Sens dubte ens enfrontem a una nova etapa, amb un increment del repunt de contagis i noves
mesures i restriccions a les quals caldrà fer front. Estem en un canvi d’època. Els efectes de la
crisi impacten en tot el teixit econòmic i en tots els col·lectius del nostre entorn. Per tant, cal
que, des de la proximitat i de manera coordinada amb totes les administracions, puguem donar
una resposta àmplia i consensuada a aquesta situació d’excepcionalitat.
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En aquest context d’emergència sanitària, la primera prioritat de l’Ajuntament va ser protegir la
salut de les persones i atendre les necessitats sociosanitàries d’aquells col·lectius més
vulnerables.

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

Certament, aquesta crisi econòmica i social afectarà a tota la població, però ho viuen amb
especial duresa aquells col·lectius que ja es trobaven en una situació més precària. Per això, les
mesures hauran d’anar adreçades a la defensa dels drets socials i la inclusió, per no deixar ningú
enrere. Per garantir que les persones en situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social
tinguin cobertes les seves necessitats més bàsiques, alhora que lluitem contra tots els tipus de
discriminació social i econòmica.
El Pla de treball que es detalla en les pàgines següents, encaminat a la recuperació econòmica i
social del municipi, està estructurat en dos temps:
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1. Gestió de l’emergència. març – setembre 2020: 167.341 €
2. Pla de recuperació. octubre – desembre 2020: 209.054 € per protegir les famílies més
vulnerables, les persones que han perdut la feina, els treballadors i treballadores, les
empreses i les persones autònomes més afectades per la crisi econòmica.

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

2. Missió, visió i objectius estratègics
La Missió d’aquest Pla és aportar mesures suplementàries de suport a les persones més
vulnerables i d’alleugeriment dels efectes de la crisi en l’economia local, per tal de minimitzar
l’impacte de la crisi i aconseguir la reactivació de l’activitat econòmica.
La Visió és preparar el municipi per tal de poder recuperar el seu dinamisme i fer-ho a partir del
diàleg i el compromís de tots els agents. Una recuperació basada en la justícia social i la transició
ecològica.
Objectius estratègics del Pla
És un Pla transversal, que alinea els recursos i les estructures dels serveis municipals per
posar-los al servei de les necessitats de les persones, posant especial atenció en
l’accessibilitat i l’agilitat en la tramitació i resolució de les ajudes.
2.
Ha de partir d’un diagnòstic econòmic adequat. Aquesta crisi té un caràcter asimètric i
no afecta tothom de la mateixa manera. Per això ha de ser un compromís de lluita
contra la vulnerabilitat que aquesta crisi ha posat en evidència. I fer-ho a partir de
criteris d’equitat i justícia social, per no deixar ningú enrere.
3.
La lluita contra la bretxa digital, tant de la ciutadania com del comerç. Ha d’impulsar la
transformació digital de les empreses, facilitar l’accés a Internet i acompanyar els
processos de formació.
4. Ha d’apostar per la creativitat i la cultura com a eixos estratègics, amb accions
específiques per assegurar la continuïtat de les empreses del sector.
5. Ha de mantenir la inversió pública com a motor econòmic imprescindible.
6. Ha de ser una aposta per la promoció del poble i el foment de la producció i consum de
proximitat.
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1.

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

3. Criteris generals
a. Enfocament
El Pla té un abast que va més enllà dels aspectes econòmics, ha de contemplar els aspectes
socials també. Això vol dir que té com a objectiu la represa econòmica, però alhora prioritza
la cohesió social i contribuir a reduir les desigualtats.
b. Abast temporal
1. Gestió de l’emergència: març – setembre 2020: 167.341€
2. Pla de recuperació: octubre – desembre 2020: 209.054€ per protegir les famílies més
vulnerables, les persones que han perdut la feina, els treballadors i treballadores, les
empreses i les persones autònomes més afectats per la crisi econòmica.
c. Abast territorial
El Pla es fa amb recursos municipals i està pensat per implementar al municipi de Moià.
Tot i això, la cooperació amb el Consell Comarcal i la coordinació amb la resta
d’administracions forma part de la manera d’actuar de la institució i també ho serà en
aquesta ocasió.

Aquest Pla de mesures socioeconòmiques ha de ser el resultat d’un pacte amb tots els grups del
consistori.
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d. Consens i pacte

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

4. Mesures de gestió de l’emergència ja impulsades
4.1. Persones
Actuació 1. Seguiment durant el confinament de persones majors de 65 anys que viuen soles.
Des de l’Ajuntament es va engegar un programa per identificar les persones majors de 65 anys
que vivien soles i conèixer les seves necessitats. Es van contactar un total de 100 persones
d’aquest grup. Aquells casos en que es va detectar alguna necessitat van estar derivats a Serveis
Socials per tramitar noves altes de serveis d’atenció a domicili. Durant tot l’estat d’alarma es va
continuar contactant amb aquestes persones per seguir fent un seguiment de la seva situació
Actuació 2. Ampliació de personal a l’àrea de benestar social.
A causa de la situació d’emergència social ocasionada per la pandèmia, es va veure augmentada
la demanda d’atenció social al servei de Serveis Socials. Per aquest motiu, es van redistribuir les
tasques de l’auxiliar administrativa de l’àrea de persones, que dedicava la meitat de la seva
jornada a donar suport a serveis socials, i ara hi està dedica el 100% de la jornada.
A més a més es va contractar una persona auxiliar de suport a l’equip tècnic per un període
de 6 mesos (de juliol a desembre). Contractació també d’una persona tècnica de reforç del
mes d’agost al mes de desembre.

Import: 12.000 € auxiliar i 13.907€ tècnica (contractació des del mes d’agost)
Actuació 3: Modificació de la normativa de subvencions per adequar-la a la nova situació
S’ha acordat mitjançant un decret d’alcaldia que tota aquella ajuda extraordinària atorgada
a les famílies per raó de la pandèmia durant l’estat d’alarma, no es comptabilitzi en el
còmput anual màxim d’ajuts socials, respectant el criteri tècnic de les tècniques de Serveis
Socials.
També s’han flexibilitzat les mesures per presentar la documentació requerida per
l’obtenció dels ajuts, de manera que cap persona no vegi restringits els seus drets per
qüestions tècniques.
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Impacte: Major despesa no pressupostada.

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

Impacte: Major despesa no pressupostada
Import: 8.526 €. (import d’ajudes específiques pel COVID19 a 25 de setembre)
Actuació 4: Increment del Servei d’Atenció a Domicili
El servei d’atenció a domicili es va reforçar durant el confinament per arribar a aquelles
persones més vulnerables i sense xarxa de suport. Es van oferir serveis de primera necessitat
com fer la compra, higienes personals, etc.
Impacte: Major despesa no pressupostada
Import: 1.400 €.
Actuació 5. Recollida d’Aliments i Targetes moneder
El servei de recollida d’aliments que gestiona Càritas va estar provisionalment assumit per part
dels serveis socials de l’ajuntament, durant aproximadament dos mesos, amb la col·laboració de
persones voluntàries de dins i fora de la corporació. Aquest servei va incrementar en el marc de
l’emergència pel COVID19 en 30 noves famílies. Igualment, van incrementar els complements a
l’alimentació mitjançant les targetes moneder.
Impacte: Major despesa no pressupostada

Actuació 6: Increment dels ajuts a la infància i adolescència
Per tal d’afavorir la igualtat d’oportunitats per a infants i adolescents i en la línia d’arribar a
les persones i col·lectius més vulnerables, i amb l’objectiu d’intentar que l’estiu fos un estiu
atractiu per a tots ells i elles, que els permetés tenir un temps de lleure ric en experiències
lúdiques, educatives i emocionals, es van incrementar els recursos econòmics de les
convocatòries d’ajuts orientats a les famílies amb més dificultats econòmiques.
També es van ampliar les activitats d’estiu susceptibles de ser parcialment becades des de
serveis socials, donant així la possibilitat a les famílies de poder escollir quina activitat d’estiu
era la més adequada per als seus fills i filles.
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Import: 4.210 €.

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

Impacte:

Major

despesa

no

pressupostada.
Import: 4.000 €.

Actuació 7 : Facilitar els ajornaments o fraccionaments mitjançant plans individualitzats
Els serveis de recaptació municipals realitzen plans individualitzats de pagament per a cada
ciutadà, ciutadana o empresa valorant-ne la situació i les necessitats de cada cas. A 31
d’agost s’han tramitat 165 expedients de fraccionament.
Impacte: No afectació en el pressupost municipal.

Actuació 8 : Reducció de taxes i preus públics pels serveis municipals suspesos
Davant de la suspensió en la prestació de serveis municipals o la reducció de l’aforament,
l’Ajuntament no cobrarà les quotes corresponents als serveis municipals no prestats per
l’aturada de l’activitat (escola bressol municipal, escola de dansa i museu i piscina).

Import: Aproximadament 95.000 €.

4.2. Educació
Actuació 9: Targetes moneder de beques menjador
Des de l’ajuntament de Moià i de forma coordinada amb Consell comarcal es va fer el
repartiment (amb personal propi voluntari) de 80 targetes moneder adreçades a les famílies que
gaudien de la beca menjador
Impacte: No afectació en el pressupost municipal.
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Impacte: Menor ingrés.

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

Actuació 10 : Ajuda a les llars sense connexió
L’ajuntament va signar un conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació de la
Generalitat per tal que els centres escolars posessin a disposició de les famílies tots aquells
dispositius informàtics necessaris. Aquesta acció es va complementar des de l’ajuntament
amb 18 kits d’accés a Internet per a facilitar l’accés a les xarxes a alumnes sense internet
per poder seguir el curs escolar.
Impacte:

Major

despesa

no

pressupostada.
Import: 517 €

4.3

Salut i seguretat

Actuació 11: Compra d’equips de protecció
Adquisició d’ equips de protecció per garantir les condicions de seguretat per als treballadors i
treballadores de l’ajuntament, dels equipaments de l’ajuntament i de les residències de Moià.

pressupostada.
Import: 10.072,10 €. (a 30 de
setembre)

Actuació 12 : Neteges especials dels equipaments públics
Desinfeccions dels carrers i dels contenidors per part de la Brigada. També es van dur a
terme ampliacions de la neteja en edificis municipals per tal de garantir la seguretat per al

Foli 10 de 57

Codi Validació: 5XC3RGKMTAEMT2AMF5LKAW5F6 | Verificació: https://moia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 43 de 57

Impacte: Major despesa no

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

personal de servei i desinfeccions dels principals edificis abans de la seva reobertura
(Ajuntament, Ajuntament vell, Biblioteca, Museu, escola bressol i escola Josep Orriols i Roca)
Impacte: Major despesa no pressupostada.
Import: 3.479 €.

4.4. Comerç i empresa
Actuació 13 : Reducció dels ingressos per la utilització d’equipaments i instal·lacions municipals
Davant del tancament d’equipaments municipals, l’Ajuntament i els seus ens dependents no
han ingressat les quantitats previstes en el pressupost que correspondrien al període
d’aturada de l’activitat (Molí Nou, Coves del Toll, Concessió Bar Pavelló...).
Impacte: Menor ingrés.
Import: Aproximadament 7.000€.

S’indemnitzen les despeses suportades per les empreses adjudicatàries durant el període de
suspensió dels contractes públics, per mantenir els llocs de treball del seu personal.
Impacte: Despesa assumida des del pressupost aprovat 7.229,90€
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Actuació 14 : Valoració de les indemnitzacions dels contractes públics suspesos

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

5. Mesures proposades
5.1. Ajuntament
Actuació 1: Creació d’una “Comissió COVID-19”
Creació d’una comissió de treball a l’Ajuntament per tal de desplegar aquest Pla. Aquesta
comissió estarà formada per un representant de cada grup municipal i es pot cridar a
participar puntualment altres agents socials del territori que puguin aportar informació
d’interès i rellevant
Aquesta comissió, per tal de poder disposar d'informació directa, veraç i actualitzada podrà
demanar dades a les diferents regidories. Serà la comissió que acordarà les propostes i
accions a desenvolupar.
Impacte: No afectació en el pressupost municipal
Actuació 2: Modificació del pressupost de 2020
Ajustar el pressupost 2020 contemplant:
- Redefinir l’ordre de prioritats, planificant una major partida per aquelles àrees més
afectades, i repartint l’afectació del pressupost per reducció d’ingressos entre altres
partides.
-Modificar les partides necessàries per donar cobertura a aquest pla.
5.2. Persones
Actuació 3: Modificació de la normativa de subvencions per adequar-la a la nova situació
Revisar la normativa actual per tal que sigui menys restrictiva, podent arribar així a més
població
Impacte: No afectació en el pressupost municipal
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- Una nova previsió d'ingressos i despeses que no es podran executar.

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

Actuació 4: Ajuda especifica COVID19
Establir una mesura econòmica extraordinària, amb l'objectiu de disminuir la pressió sobre
aquelles persones i famílies que han vist reduïda substancialment la capacitat de fer front a
les despeses corrents del dia a dia, i es troben en situació de risc de no poder fer front a
aquestes despeses sense el suport de l'administració. Siguin o no, usuàries prèvies de serveis
socials. Entre d’altres: vals de descompte a gastar en comerç de proximitat i productors
locals.
Impacte: Incorporació del 20% del romanent de tresoreria a la partida en el cas de ser
necessari
Import: 50.000€
Actuació 5: Noves mesures per pal·liar l’escletxa digital en el supòsit d’un curs escolar diferent
Amb l’objectiu d’estar preparats per un possible nou període d’escolarització telemàtica, o
potser dual, es valora la possibilitat de donar accés wifi a tot els espais públics del municipi
Aquesta mesura es complementarà amb nous paquets d’Internet per a aquelles famílies
necessitades i la compra d’ordinadors en el cas que ens trobéssim en el marc d’un curs escolar
en condicions extraordinàries.

Import: 9.054€
Actuació 6: Beques menjador
Davant la possibilitat de confinament d’una o més aules, està previst des del consell comarcal
poder mantenir el servei de beques menjador als alumnes afectats.
Impacte: No afectació en el pressupost municipal

Actuació 7: Mesures concretes adreçades al col·lectiu de gent gran
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Impacte: Ordinadors inclosos en el pressupost actual. Xarxa wifi major despesa no pressupostada.

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

Durant la crisi sanitària el col·lectiu de gent gran ha estat un dels més vulnerables i és
probable que la seva salut, les seves condicions de vida i autonomia s’hagin vist greument
alterades. Es preveu que les atencions i serveis a prestar siguin superiors als previstos
inicialment: atencions a la llar, servei de treballadors i treballadores familiars, auxiliars de la
llar, menjador a domicili, teleassistències, etc.
Impacte:

Major

despesa

no

pressupostada.
Import: 5.000€.
Actuació 8: Subvenció nominativa a favor de l’Hospital Residència de Moià
Si un col·lectiu ha estat afectat en el nostre municipi és el de la gent gran, però molt
especialment les persones residents de l’Hospital Residència de Moià, patronat del qual
aquest Ajuntament n’és un membre. Es pretén signar un conveni per donar suport econòmic
a aquesta entitat de forma puntual.
Impacte:

Major

despesa

no

pressupostada.

Actuació 9: Contractació de personal mitjançant plans d’ocupació
Contractació mitjançant plans d’ocupació d’una administrativa, personal per la brigada,
personal de neteja i agents cívics per tal de cobrir l’increment de la necessitat d’aquests
serveis a l’ajuntament. S’estudiarà la situació de cara el 2021 per si calgués ampliar aquesta
partida.
Impacte: Major despesa .
Import: 30.000€.
5.3. Comerç i empresa
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Import: 30.000€.

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

Actuació 10: Subvencionar complementàriament el treball autònom i les microempreses
Es proposa obrir una línia d’ajuts per aquells comerços o petites empreses que hagin hagut
de tancar durant el període comprès entre el 30 de Març i el 9 d’abril de 2020 destinada a
cobrir part de les despeses fixes. Aquesta ajuda neix també davant la impossibilitat legal de
poder reduir els impostos associats a l’activitat. S’atorgaria una quantitat màxima per
sol·licitud de 500€.
Impacte: Major despesa no pressupostada.
Import: 50.000 €. En funció del número de sol·licituds, aquest import es podria ampliar sempre i
quan hi hagués partida pressupostària.

Actuació 11 : Suport a les plataformes col·laboratives de venda on-line dels comerços
En aquest àmbit, l’ABIC està en procés de creació, conjuntament amb altres associacions de
comerç ,d’un market place. Es planteja donar-hi suport econòmic
Impacte: Es traspassarien 5.000 euros del capítol 6 previstos per compra de llums de
Nadal.

Actuació 12 : Campanya per sensibilitzar sobre la importància de la compra local
Campanya per sensibilitzar a les persones residents al municipi en la compra en comerços
locals (o comerç de proximitat). Vals de Es preveu destinar-hi prop de 15.000 €, una part
provinent de la subvenció de la Diputació destinada a la dinamització del comerç.
Impacte: Major despesa no pressupostada
Import: 10.000 €

Actuació 13 : Campanya de foment del turisme
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Import: 5000 €.

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

El sector turístic va patir el cessament de l’activitat durant tot el confinament. Per altra
banda a partir del mes de juny la reducció de la mobilitat de llargues distàncies ha afavorit el
turisme de proximitat. És necessari aprofitar aquesta oportunitat i fomentar el turisme a la
comarca. Això ha de permetre augmentar els nivells d’ocupació del sector en benefici també
dels sector relacionats. Es per això que des del consorci s’està treballant en una companya
de promoció turística de la comarca.
Impacte: Campanya finançada pel Consell Comarcal. No afectació en el pressupost municipal.

5.4. Cultura i educació
Actuació 14 : Prioritzar els creadors locals i comarcals
Planificar una agenda cultural de cara a la tardor amb creadors locals i comarcals. Volem
comptar també amb les propostes d’activitats d’entitats i associacions implicades en el
panorama cultural de Moià per tal que ens ajudin a revifar la vida del poble.
Impacte: Despesa inclosa en el pressupost de cultura
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Import: 10.000€

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

9. PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 2115/2020. Proposta d’adhesió a l’ACORD MARC per
l’adhesió al sistema de contractació centralitzada del Consorci Català pel
Desenvolupament Local
ANTECEDENTS
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6. Resum de mesures

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

I Model del sistema de contractació centralitzada del Consorci Català pel
Desenvolupament Local

Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català
pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de
naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals
del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Els ens consorciats són els
Consells Comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia,
les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on
radica el domicili social del consorci. El CCDL per acord de la seva Assemblea general de
data 17 de setembre de 2009, va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear
un sistema de contractació centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de
contractació, per tal de donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa
en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a
sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats
locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. Previsions que
la nova la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que ens
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, recull a la seva DA 3a.10.
Complementàriament, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà
constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de
les Bases del Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la
Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local
(LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de
funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació d’efectuar
cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del
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Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant,
ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora
de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es volien
assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat
economies d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint la optimització de les estructures
locals, amb reducció dels terminis en el procediment administratiu.

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

CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre
establert en la legislació de contractació pública.
II Actuació municipal
A fi de de millorar l’eficiència en l’adquisició de subministraments, l’Alcalde considera la
possibilitat de que l’Ajuntament s’adhereixi al sistema d’adquisició centralitzada de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns,
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACMCCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les
empreses adjudicatàries
S’han incorporat a l’expedient els Informes del Servei Tècnic i Jurídic sobre la
conveniència i consideracions de la subscripció a aquest Acord marc.
FONAMENTS DE DRET

2. Article 153 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.
3. Disposició addicional 3a. 10 de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional
5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
4. Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM aprovat pel
Comitè Executiu de l’entitat en data 14 de desembre de 2014.
5. Article 66 i concordants del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya que regula el funcionament i competències de l’Ajuntament.
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1. Article 228 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la que ens 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 (nova LCSP), que regula l’adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats
locals mitjançant els corresponents acords.

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

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

Segon. Facultar a l’Alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord,
permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central de
contractació formalitzi.
Tercer. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Quart. Autoritzar a l’Associació Catalana de Municipis a informar a través dels seus
mitjans (web, butlletins, xarxes socials...) l’adquisició, per part d’aquest ens local, de béns
i serveis adjudicats per la Central de Compres del món local com una mesura de difusió
de l’activitat d’ambdues entitats.
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Primer.- Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns,
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACMCCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les
empreses adjudicatàries.

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

10. PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 1966/2019. Proposta d’aprovació de la Moció sobre la
violència masclista i l’afectació de la COVID
Presentada per Capgirem Moià, Junts per Moià, PSC Moià i Ara Moià
En aquest darrers mesos s’ha parlat molt de la COVID 19 però massa poc de les
conseqüències que tindrà per a les dones. Per exemple, només en el període que va del
16 de març al 30 d’abril, a Catalunya es van incrementar un 88% les trucades per
violència masclista.
Una de les raons més evidents d’aquest augment és l’aïllament social que suposa el
confinament. Quan es planteja aquesta mesura no es té en compte que això implica
conviure únicament amb els nostres agressors i agreujar encara més les situacions de
violència que podem patir. La possibilitat de mantenir una xarxa de relacions socials i un
teixit amb la comunitat són sovint l’única possibilitat de poder escapar d’aquestes
situacions.

Els feminicidis i la violència masclista, no estan aïllats de la situació estructural que patim
les dones en un sistema capitalista i patriarcal. Més enllà de les violències masclistes que
s’han produït des que va esclatar la pandèmia, les dones ens veiem exposades a pitjors
condicions de vida agreujades arran de la crisi econòmica i de cures.
Malgrat que el 65% de les persones que han estat a primera línia per fer front a la crisi
sanitària són dones, continuem patint pitjors condicions laborals, traduït en salaris més
baixos, major temporalitat i una taxa d’atur més alta. A més, seguim assumint, més que
mai, la major part de les tasques domèstiques i de cures.
Davant de la presentació per urgència d’aquest punt, el Ple decideix acceptar el seu
examen per majoria absoluta, amb l’abstenció dels membres del Grup Polític Municipal
Junts per Moià.
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A més, l’ús del telèfon o les xarxes socials no són igual d’accessibles per a totes.
Cal afegir que la crisi econòmica generada per la COVID ha fet augmentar la precarietat
de moltes dones, fet que fa més difícil trencar amb el maltractament. Si no tens una feina
digna, amb prou feines arribes a final de mes, no pots accedir o pagar un lloguer sense
dependre d’un altre sou o no tens papers, pots veure’t obligada a seguir en aquesta
relació de violència.

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

Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat i assentiment dels assistents, que
representa la majoria del nombre legal de membres de l’Ajuntament, amb els vots a favor
del senyor Dionís Guiteras i Rubio, de les senyores Montse Ferrer i Crusellas, Laia
Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup
Polític Municipal d’Ara Moià; de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans i
Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler
del Grup Polític Municipal Junts per Moià; de la senyora Basharat Changue i Canalejo i
del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal Capgirem Moià; i de la
senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià
ACORDA
Primer.- Garantir la intervenció́ integral a les dones en situació́ de violències masclistes,
mantenint, sense retallades, tots els recursos previstos pel Pacte d’Estat contra la
violència i reforçant els recursos socials de prevenció́ , detecció́ i suport a les dones
exposades a situacions de violència que, en aquest context, es poden agreujar i que
siguin de competència municipal.

Tercer. Demanar la suspensió del pagament de lloguers i subministraments per a totes
les dones que es trobin sense ingressos i/o acollides a les mesures d’Emergència Social,
mentre duri la crisi sanitària, aturant qualsevol mesura de desnonament sense alternativa
habitacional. La suspensió, quan es tracti de petits arrendadors o arrendadores, ha de ser
l’Estat, les diferents administracions de les comunitats Autònomes i/o els Municipis qui
s’ha de fer càrrec, i quan es tracti de propietaris com els grans fons financers o els Bancs,
exigir que ho assumeixin ells.
Quart. Desplegar totes les eines institucionals disponibles per a proporcionar habitatge
social de proximitat a les dones soles i amb famílies monomarentals que estan vivint en
condicions de precarietat habitacional.
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Segon. L’empadronament immediat d’urgència de les totes les dones migrades que viuen
al nostre municipi per tal que no quedin excloses de sistemes d’ajut, tinguin accés al
sistema de salut i al sistema d’atenció́ social. Donant compliment a la Resolució́ de 30 de
Gener de 2015 que en el seu article 2.3 insta als municipis a empadronar totes les veïnes
i veïns.

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

Cinquè. Destinar, dintre de la oferta de recursos habitacionals d’urgència municipals,
places específiques per a les dones sense llar que suposin una protecció́ real i efectiva a
les situacions de violència masclista que s’estan produint.
Sisè. Garantir que els serveis d’atenció a les dones víctimes de violència masclista
disposin de psicòlogues, insertors ocupacionals i educadores socials.
Setè. Destinar una línia específica de recursos econòmics puntuals a les dones en
situació de violència per tal de paliar la dependència econòmica d’aquestes vers els seus
agressors.
Vuitè. Elaborar campanyes i programes de treball de noves masculinitats i realitzar
programes estructurals en l’àmbit educatiu de sensibilització i prevenció de la violència i
de la deconstrucció de la normativitat de gènere.
Novè. Ampliar el Servei d’atenció a la infància que sigui víctima de la violència masclista,
de manera directa o indirecta.
Desè. Treballar amb les administracions supramunicipals per a regularitzar l’atenció al
SIAD Moianès i implementar el servei de SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada) al
Moianès amb equips mòbils que es pugui desplaçar allà on es troben les afectades.

Dotzè. Donar trasllat d’aquests acords a les diferents àrees d’atenció a la dona de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal del Moianès.

11. Activitat de control
Es dóna compte al Ple de la Corporació:
A) De l’informe emès per l’interventor municipal sobre el seguiment del pla d’ajust
(tercer trimestre 2020)
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Onzè. Dotar el pressupost municipal 2021 d’una partida inicial de 6000€ dins l’Àrea
d’atenció a les persones i Serveis Socials per fer front a les propostes aprovades per la
moció, així com dels recursos humans disponibles necessaris.

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

B) De l’informe de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament de Moià
corresponent al tercer trimestre de 2020
C) De l’estat d’execució del pressupost de Moià corresponent al tercer trimestre de
2020
D) De la Junta de Govern Local de 28 d’octubre de dos mil vint
E) Dels Decrets d'Alcaldia des del Decret 791/2020 de data 16 d’octubre de 2020, al
Decret 894/2020 de data 13 de novembre de 2020

12. Precs i preguntes
Les intervencions que s’han produït en l’ apartat de Precs i Preguntes han quedat
enregistrades en el vídeo de la sessió certificat per la Secretaria.
El document es troba custodiat al servidor, a disposició dels regidors i regidores, així com
de qualsevol altre interessat. Es publica a la web municipal per al coneixement general i
forma part integrant d’aquesta Acta, a tots els efectes legals.
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A les 23.41 hores l’Alcalde-President aixeca la sessió de la qual, com a Secretària, estenc
aquesta Acta.

