Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2021/3

El Ple

Ordinària

Data

17 / de febrer / 2021

Durada

Des de les 20:30 fins a les 22:20 hores

Lloc

Per mitjans telemàtics

Presidida per

Dionís Guiteras i Rubio

Secretari

Joan Manso Bosoms

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

52146508B

Dionís Guiteras i Rubio

SÍ

39381531B

Dídac Rimoldi Camí

SÍ

46050944E

Eduard Altarriba Bigas

SÍ

36522321T

Gabriel Roselló Saurí

SÍ

52161877Q

Gemma Bisbal Otero

SÍ

39357757L

Jofre Torras Soler

SÍ

39367514R

Jordi Marsinyach Homs

SÍ

46749581B

Laia Bonells Oliver

SÍ

77742734C

Maria Tarter Armadans

SÍ

77742746D

Montserrat Ferrer Crusellas

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE PLE

Dionís Guiteras i Rubio (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 19/03/2021
HASH: 070a14604c89c836841c4cd7916ff405

Joan Manso Bosoms (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 19/03/2021
HASH: 69b368673672cad32138c9596ae9d3db

ACTA

40992170Y

Montserrat Girbau Passarell

SÍ

39335305S

Sebastià Ferrer Serra

SÍ

37740821Y

Susana Tapia San Pedro

SÍ

El Sr. Sebastià Ferrer, tot i trobar-se present a la sessió, el seu vot no ha estat
comptabilitzat per trobar-se en territori estranger, a l’empara de l’article 46.3 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia:

Fiscal núm. 5 de l’Impost sobre Construccions Instal•lacions i Obres.
7. Expedient 1582/2020. Proposta d’acord d’aprovació inicial del Pla Pilot
sobre les Afectacions de les Activitats Motoritzades i les seves mesures
correctores al Medi Natural, a l’emplaçament del Circuit Verd de Moià.
8. Expedient 240/2021. Proposta d'acord d'aprovació d'un conveni de
delegació de la contractació del servei de menjador de l’Escola Bressol
municipal Garrofins a favor del Consell Comarcal del Moianès.
9. Expedient 75/2021. Proposta d’acord de modificació de la Plantilla de Llocs
de Treball de l’any 2021.
10. Expedient 65/2021. Proposta d’acord de modificació del Catàleg de Llocs
de Treball de l’any 2021.
11. Expedient 77/2021. Proposta d'Acord al Ple de la Corporació d'Aprovació
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1. Expedient 2387/2020. Ratificació de la concurrència de les causes
extraordinàries previstes en l’article 46.3 del la Llei 7/1985 reguladora de
Bases de Règim Local, modificat per la disposició final segona del Reial
Decret 11/2020, de 31 de març, per a la celebració de sessions dels òrgans
col·legiats per via telemàtica.
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de Ple PLE/2021/2, de data 27 de
gener de 2021.
3. Expedient 209/2021. Nomenament del Sr. Eduard Altarriba Bigas com a
Regidor de l’Ajuntament de Moià del Grup Polític Municipal Capgirem Moià
– CUP – AMUNT.
4. Expedient 259/2020. Proposta d’acord de desistiment de la Contractació
de Serveis d’Assistència Tècnica de Redacció de la Revisió del POUM de
Moià, aprovat pel ple en data 19 de febrer del 2020.
5. Expedient 1170/2017. Proposta d’acord relatiu a la denegació d’una
pròrroga del termini d’implantació en el context de la concessió demanial
per a la instal·lació, manteniment i explotació de com a mínim una estació
de recàrrega semi ràpida AC de 22kW per a dos vehicles en el municipi de
Moià i l’espai d’aparcament associat.
6. Expedient 16/2020. Proposta d’acord d’aprovació de la declaració de la
utilitat pública de les obres d’obertura de rasa per instal·lació de punt de
recàrrega per vehicles elèctrics, d’acord amb l’article 6.4 de l’Ordenança

ACTA DE PLE

A) Part resolutiva

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

16. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia dictats des de la darrera sessió
plenària: 0025/2021 de data 22 de gener de 2021 al Decret 0091/2021 de
data 11 de febrer de 2021. ( Els podreu trobar ja penjants a l’expedient de
gestiona núm. 38/2021)

C) Precs i preguntes
---

ACTA DE PLE

B) Activitat de control

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

inicial de les Bases Reguladores de Subvencions dins el marc de les
Mesures Econòmiques de Suport al Teixit Empresarial i Comercial de Moià
afectat econòmicament pel covid-19.
12. Expedient 1944/2020. PUNT D'URGÈNCIA. Proposta d’acord d’aprovació
definitiva de 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 abast comarcal.
13. Expedient 596/2018. Dació de compte al Ple de la corporació de l'informe
emès per l'interventor municipal sobre el seguiment del pla d'ajust al quart
trimestre 2020.
14. Expedient 667/2016. Dació de compte al Ple de la corporació de l’informe
de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament de Moià
corresponent al quart trimestre de 2020.
15. Expedient 291/2021. Dació de compte de la relació de contractes menors
adjudicats al llarg de l'any 2020.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Expedient 2387/2020. Ratificació de la concurrència de les causes
extraordinàries previstes en l’article 46.3 del la Llei 7/1985 reguladora de
Bases de Règim Local, modificat per la disposició final segona del Reial
Decret 11/2020, de 31 de març, per a la celebració de sessions dels òrgans
col·legiats per via telemàtica.
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de Ple PLE/2021/2, de data 27 de
gener de 2021.
3. Expedient 209/2021. Nomenament del Sr. Eduard Altarriba Bigas com a
Regidor de l’Ajuntament de Moià del Grup Polític Municipal Capgirem Moià
– CUP – AMUNT.
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En primer lloc, a instància de Junts per Moià, es proposa incorporar un punt
d’urgència a l’ordre del dia: una Moció de suport a Pablo Hasél. S’acorda incorporarlo al darrer punt de la part resolutiva, quedant l’ordre del dia de la següent manera:

4. Expedient 259/2020. Proposta d’acord de desistiment de la Contractació
de Serveis d’Assistència Tècnica de Redacció de la Revisió del POUM de
Moià, aprovat pel ple en data 19 de febrer del 2020.
5. Expedient 1170/2017. Proposta d’acord relatiu a la denegació d’una
pròrroga del termini d’implantació en el context de la concessió demanial
per a la instal·lació, manteniment i explotació de com a mínim una estació
de recàrrega semi ràpida AC de 22kW per a dos vehicles en el municipi de
Moià i l’espai d’aparcament associat.
6. Expedient 16/2020. Proposta d’acord d’aprovació de la declaració de la
utilitat pública de les obres d’obertura de rasa per instal·lació de punt de
recàrrega per vehicles elèctrics, d’acord amb l’article 6.4 de l’Ordenança

17. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia dictats des de la darrera sessió
plenària: 0025/2021 de data 22 de gener de 2021 al Decret 0091/2021 de
data 11 de febrer de 2021. ( Els podreu trobar ja penjants a l’expedient de
gestiona núm. 38/2021)

C) Precs i preguntes
---
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B) Activitat de control

ACTA DE PLE

Fiscal núm. 5 de l’Impost sobre Construccions Instal•lacions i Obres.
7. Expedient 1582/2020. Proposta d’acord d’aprovació inicial del Pla Pilot
sobre les Afectacions de les Activitats Motoritzades i les seves mesures
correctores al Medi Natural, a l’emplaçament del Circuit Verd de Moià.
8. Expedient 240/2021. Proposta d'acord d'aprovació d'un conveni de
delegació de la contractació del servei de menjador de l’Escola Bressol
municipal Garrofins a favor del Consell Comarcal del Moianès.
9. Expedient 75/2021. Proposta d’acord de modificació de la Plantilla de Llocs
de Treball de l’any 2021.
10. Expedient 65/2021. Proposta d’acord de modificació del Catàleg de Llocs
de Treball de l’any 2021.
11. Expedient 77/2021. Proposta d'Acord al Ple de la Corporació d'Aprovació
inicial de les Bases Reguladores de Subvencions dins el marc de les
Mesures Econòmiques de Suport al Teixit Empresarial i Comercial de Moià
afectat econòmicament pel covid-19.
12. Expedient 1944/2020. PUNT D'URGÈNCIA. Proposta d’acord d’aprovació
definitiva de 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 abast comarcal.
13. Expedient 596/2018. Dació de compte al Ple de la corporació de l'informe
emès per l'interventor municipal sobre el seguiment del pla d'ajust al quart
trimestre 2020.
14. Expedient 667/2016. Dació de compte al Ple de la corporació de l’informe
de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament de Moià
corresponent al quart trimestre de 2020.
15. Expedient 291/2021. Dació de compte de la relació de contractes menors
adjudicats al llarg de l'any 2020.
16. PUNT D'URGÈNCIA. Moció de suport a Pablo Hasél.

A) PART RESOLUTIVA

1.

Expedient 2387/2020. Ratificació de la concurrència de les causes
extraordinàries previstes en l’article 46.3 del la Llei 7/1985
reguladora de Bases de Règim Local, modificat per la disposició final
segona del Reial Decret 11/2020, de 31 de març, per a la celebració
de sessions dels òrgans col·legiats per via telemàtica.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vist que en data 14 de març es va publicar Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19.
Vist l’informe emès per la Secretaria General, de data 28 de desembre de 2020,
sobre el règim de sessions de naturalesa telemàtica dels òrgans col·legiats de
l’Ajuntament de Moià en el marc del context de la pandèmia ocasionada pel
COVID-19, en el qual s’informa que les sessions dels òrgans col·legiats es poden
celebrar de forma telemàtica en aquesta situació, sempre que es garanteixi el
dret de participació dels regidors i es compleixin els requisits de suficiència
tecnològica que resultin exigibles segons la normativa vigent.
Vist la conformitat de l’Informàtic Municipal Senyor Lluís Clopés, sobre el
compliment dels requisits de suficiència tecnològica, amb l’aplicació informàtica
acordada per la celebració de les sessions telemàtiques, exigides per la Secretaria
General.
Fonaments de dret
Atès que en l'informe de la Secretaria, anteriorment indicat s'estableix que:
"Donada la situació excepcional, s'ha posat de manifest la necessitat de què,
davant situacions de crisis de tal envergadura, que puguin produir-se per causes
de força major, greu risc col·lectiu o catàstrofe pública, es puguin adoptar
mesures conduents a garantir el funcionament democràtic i eficaç de les Entitats
Locals, és per això que amb data 1 d'abril, es publica en el Butlletí Oficial de
l'Estat, el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures
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El 10 de juliol de 2019 en el Ple del cartipàs l’Ajuntament de Moià es va donar
coneixement de la constitució dels grups polítics municipals i designació dels seus
portaveus i es va establir el règim de periodicitat i sessions dels diferents òrgans
col·legiats, facultant al president per fer-ne la convocatòria deguda.

ACTA DE PLE

Relació de fets

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

L'acord s'aprova per unanimitat i assentiment de tots els assistents. El vot del Sr.
Ferrer Serra, regidor d'Ara Moià, no computa per trobar-se fora del territori
espanyol en el moment de la celebració de la sessió plenària.

urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.
En la seva Disposició Final Segona es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local mitjançant la introducció d'un nou
apartat 3, a el article 46 de la LBRL, on s'habilita que les sessions dels òrgans
col·legiats de les Entitats Locals puguin dur-se a terme per mitjans electrònics i
telemàtics, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc
col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions.
D'aquesta manera, passa a recollir-se en una norma bàsica, la possibilitat de què,
en casos excepcionals, se celebrin a distància sessions dels òrgans col·legiats.

Així mateix, una vegada iniciada la sessió, s'haurà de ratificar per part dels
regidors presents, la concurrència de les causes extraordinàries previstes en
l’article 46.3 del la Llei 7/1985 reguladora de Bases de Règim Local, modificat per
la disposició final segona del Reial Decret 11/2020, de 31 de març, per a la
celebració de sessions dels òrgans col·legiats per via telemàtica".

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

Per a això, en el Decret de convocatòria de la sessió del Ple a distància per
mitjans electrònics, mitjançant Resolució de Presidència es posarà de manifest la
concurrència de la situació que motiva la celebració per mitjans electrònics. Així
les coses, s'haurà d'indicar el sistema tecnològic o audiovisual que garanteixi
adequadament la seguretat tecnològica, l'efectiva participació política dels seus
membres, la validesa del debat i votació dels acords que s'adoptin, que serà de
manera preferent mitjançant videoconferència.

ACTA DE PLE

Dites sessions telemàtiques es podran portar a terme sempre que s'apreciïn, per
part del President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la
convocatòria d'acord amb la normativa vigent, la concurrència d'alguna de les
situacions excepcionals descrites.

Acords

Primer.- Apreciar la concurrència d’una situació excepcional de força major, de
greu risc col·lectiu i de catàstrofe pública, en els termes de l’article 46.3 del la Llei
7/1985 reguladora de Bases de Règim Local, modificat per la disposició final
segona del Reial Decret 11/2020, de 31 de març, arran de la declaració d’estat
d’alarma per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Segon.- Ratificar, vista la concurrència de les causes expressades, la
convocatòria de la present sessió ordinària del Ple per mitjans telemàtics a
l'empara de l'article 46.3 de la Llei 7/1985 Reguladora de Bases de Règim Local.
I perquè així consti, ho firmo a Moià, a la data de la firma electrònica.

2.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior de Ple PLE/2021/2, de data
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En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Moià, l’adopció dels
següents acords:

27 de gener de 2021.
Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

L'acta de la sessió anterior del Ple ordinari 2/2021 de data 27 de gener de 2021
s'aprova per unanimitat i assentiment de tots els membres del Ple. El vot del Sr.
Ferrer Serra, regidor d'Ara Moià, no computa per trobar-se fora del territori
espanyol en el moment de la celebració de la sessió plenària.

Favorable

El Sr. Eduard Bigas pren possessió del seu càrrec de Regidor pel Grup Polític
Municipal Capgirem Moià – CUP – AMUNT, prometent afirmativament, per
imperatiu legal, la següent formula de Presa de possessió: «Jureu o prometeu per
la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de
Regidor de l’Excm. Ajuntament de Moià, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar
la Constitució i l’Estatut d’autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de
l’Estat i de Catalunya?», formulada pel Secretari.
Després de la presa de possessió com a Regidor, el Sr. Eduard Altarriba Bigas
s'incorpora a la Sessió amb dret a vot.

4.

Expedient 259/2020. Proposta d’acord de desistiment de la
Contractació de Serveis d’Assistència Tècnica de Redacció de la
Revisió del POUM de Moià, aprovat pel ple en data 19 de febrer del
2020.

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 1

L'acord es resol favorablement per unanimitat i assentiment de tots els assistents.
El vot del Sr. Ferrer Serra, regidor d'Ara Moià, no computa per trobar-se fora del
territori espanyol en el moment de la celebració de la sessió plenària.
Antecedents de fet
En data 19 de febrer del 2020, el ple de la Corporació aprovà un nou expedient de
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ACTA DE PLE

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

Expedient 209/2021. Nomenament del Sr. Eduard Altarriba Bigas com
a Regidor de l’Ajuntament de Moià del Grup Polític Municipal
Capgirem Moià – CUP – AMUNT.
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3.

contractació dels Serveis de Finalització de la Redacció del POUM de Moià. Una
vegada publicat l’expedient al perfil del contractant i als diaris oficials, s’obre
termini per a la presentació d’ofertes.

En data 3 de febrer del 2021, el Secretari de l’Ajuntament de Moià Senyor Joan
Manso Bosoms emet informe la literalitat del qual es transcriu a continuació, que
conclou “De tot l’exposat, procedeix afirmar que la inoperativitat de l’institut de la
caducitat en la contractació pública no pot ser causa, al meu entendre per
continuar la tramitació de l’expedient objecte d’anàlisi quasi un any més tard,
sense més tràmit. Procedeix declarar la renúncia per part de l’òrgan de
contractació i iniciar noves licitacions amb la mateixa naturalesa contractual, si
així ho estima pertinent l’òrgan de contractació. I tot això, se’ns perjudici de la
oportunitat d’ajustar determinats aspectes dels plecs, en atenció a les
al·legacions formulades, en el marc del criteri d’aquesta Secretaria i sempre que
s’estimi pertinent”.

Article 152 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques STS de la Sala Contencioso-Administrativa de 2 d’octubre del 2007 i de
13 d’octubre del 2008Informe 02/2015 de 22 de gener de la Junta Regional de
Contractació Administrativa de la Regió de Múrcia.
Per tot l’exposat es proposa al Ple, la següent proposta d’acord:

ACTA DE PLE

Fonaments de Dret

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

En data 6 de maig del 2020 es formula recurs potestatiu de reposició contra
l’acord anteriorment indicat, per part de l’arquitecte Senyor Joaquim Obon i
Dosdad, que consta degudament incorporat a l’expedient, sense major tràmit per
part de la corporació, en dit expedient fins a dia d’avui.

SEGON.- Vist el caràcter no subsanable del vici a les normes de preparació del
contracte, declarar que la causa d’interès públic que justifica dit desistiment rau
en la paràlisi en la tramitació soferta per l’expedient de contractació indicat
durant un període superior a sis mesos i vist que la inoperativitat de l’institut de la
caducitat en la contractació pública no pot ser causa, per continuar la tramitació
de l’expedient objecte d’anàlisi, quasi un any més tard, sense més tràmit.
TERCER. Notificar el present acord, a tots els candidats o licitadors que
formularen ofertes a la contractació en dit expedient, de conformitat amb l’article
152.1 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. QUART. Publicar al Perfil
del Contractant l’acord de desistiment de conformitat amb l’article 64 de la Llei
9/2017 de Contractes del Sector Públic.
Així ho proposo, a Moià a la data de la firma electrònica.
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PRIMER.- Desistir del procediment d’adjudicació de la Contractació de Serveis
d’Assistència Tècnica de Redacció de la Revisió del POUM de Moià, tramitat arran
de l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació de ple de data 19 de febrer
del 2020.

5.

Expedient 1170/2017. Proposta d’acord relatiu a la denegació d’una
pròrroga del termini d’implantació en el context de la concessió
demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació de com a
mínim una estació de recàrrega semi ràpida AC de 22kW per a dos
vehicles en el municipi de Moià i l’espai d’aparcament associat.

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 1

2. Vist que al concurs convocat es va presentar una sola proposició tal i com
consta a l’expedient.
3. Vist que, a proposta de la mesa de contractació, per acord del Ple de la
Corporació de data quinze de novembre de dos mil disset es va adjudicar, a
l’empresa REC ENERGY SOLUTIONS, SL, la concessió demanial per a la instal·lació,
manteniment i explotació de dues estacions de recàrrega ràpida AC i DC (50kW)
per a dos vehicles en el municipi de Moià i l’espai d’aparcament associat, pel
termini de quinze anys prorrogable per quinze anys més, de conformitat amb
els Plecs administratius i tècnics que han regit la mateixa i d’acord amb la seva
oferta.
4. Atès que a la clàusula IIIa dels plecs administratius corresponents, constava
que el termini màxim per iniciar el servei era d’un any a partir de la formalització
del contracte.
5. Vist que en data 20 de novembre del 2019, el Ple de l’Ajuntament de Moià va
aprovar una proposta d’acord, la literalitat de la qual es transcriu a continuació:
“Primer. Atorgar una prorroga d’un any per a l’inici de la prestació de la Concessió
Demanial per a la instal·lació de dues estacions de recàrrega ràpida ac i Dc (50
kw) per a dos vehicles establert a la clàusula 3a dels plecs administratius de
conformitat amb les consideracions emeses i en aplicació del ‘article 213.2
del TRLCSP.
Segon. Modificar el contracte existent indicant que el termini per a l‘execució de
la prestació de la concessió demanial, serà d’un any comptat a partir de l‘endemà

Pàgina 9 de 65

Codi Validació: 32ZHZRNLMPXEHAEYYYZ4E2KR4 | Verificació: https://moia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 65

1. Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de dinou de juliol de dos mil
disset va aprovar l’expedient i els plecs de clàusules administratives i inici del
procediment d’adjudicació de concessió demanial per a la instal·lació,
manteniment i explotació de com a mínim una estació de recàrrega semi ràpida
AC de 22kW per a dos vehicles en el municipi de Moià i l’espai d’aparcament
associat, pel termini de quinze anys prorrogable per quinze anys més.

ACTA DE PLE

ANTECEDENTS DE FET

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

L'acord es resol favorablement per cinc vots a favor dels Sr. Guiteras, Sr. Roselló,
Sra. Bisbal, Sra Bonells i Sra. Ferrer Crusellas, regidors d'Ara Moià, dos vots a
favor dels Sr. Rimoldi i Sr. Altarriba, regidors de Capgirem Moià, i quatre vots a
favor dels Sr. Marsinyach, Sr. Torras, Sra. Tarter i Sra. Girbau, regidors de Junts per
Moià, i un vot d'abstenció de la Sra. Tapia, regidora del PSC. El vot del Sr. Ferrer
Serra, regidor d'Ara Moià, no computa per trobar-se fora del territori espanyol en
el moment de la celebració de la sessió plenària.

de la formalització del present acord.
Tercer. Notificar els presents acords a l’empresa REC ENERGY SOLUTIONS, SL

6. En data 28 d’octubre del 2020, l’empresa concessionària REC ENERGY
SOLUTIONS, SL sol·licita que: Que, donades les pèrdues ocasionades i per
ocasionar durant el període d'estat d'alarma, no funcioni el repartiment de riscos
segons el contracte. Que es concedeixi a aquesta part l'ampliació del termini
previst en el contracte per a la instal·lació dels equips de recàrrega, a causa de la
paralització “forçosa” de l'activitat econòmica del país, a conseqüència del COVID19, i això, d’acord a allò que es disposa en els RD 463/20, RD 10/20, RD 8/20 i RD
7/20 citats, en relació amb el que es disposa en la Llei de Sector públic i Llei de
Procediment administratiu comú. Almenys fins a 6 mesos des de la finalització de
l'estat d'alarma decretat. Que, es concedeixi la suspensió parcial i temporal de la
inversió prevista per a una de les dues estacions de recàrrega, fins a un termini
màxim de tres anys. Sigui notificada a aquesta part la resolució estimant
l'ampliació del termini, com de la resta de peticions”.

FONAMENTS DE DRET
I.
II.

III.
IV.
V.

Els articles 23, 213.2, 279 i 280 del TRLCSP pel que fa al termini de
durada dels contractes i la possibilitat de prorrogar-los.
L’article 25 del TRLCSP pel que fa a la llibertat de pactes
Les clàusules, 3a, 18a, i 29a del plecs de prescripcions particulars.
IV. La clàusula 2 dels plecs de prescripcions tècniques.
La disposició addicional 2a del TRLCSP

ACTA DE PLE

7. Vist l’informe de Secretaria, que consta incorporat a l’expedient.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

Quart. Facultar a l’alcalde amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui
necessari per a la constància i efectivitat del present acord”

PART RESOLUTIVA

Primer. DENEGAR la sol·licitud de suspensió parcial i temporal de la inversió, per
un termini màxim de 3 anys, sol·licitada per REC ENERGY SOLUTIONS SL, en el
marc del de concessió demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació de
com a mínim una estació de recàrrega semi ràpida AC de 22kW per a dos vehicles
en el municipi de Moià i l’espai d’aparcament associat, pel termini de quinze anys
prorrogable per quinze anys més.
Segon. ATORGAR a REC ENERGY SOLUTIONS SL, un termini màxim i
improrrogable de 3 mesos, comptadors de la notificació del present acord, per
instal·lar la primera estació de recàrrega, per tal de subministrar a dos vehicles a
la vegada, ubicada a les Faixes, i un termini màxim i improrrogable de 6 mesos de
la notificació del present acord, per instal·lar la segona estació de recàrrega, per
tal de subministrar a dos vehicles a la vegada, ubicada també a les Faixes; tot
plegat ponderant adequadament el llarg termini transcorregut des de la
formalització de la concessió demanial, la pròrroga concedida anteriorment i les
previsions derivades del reequilibri concessional com a conseqüència de l’impacte
de la COVID-19, previstes entre d’altres al RDL 7/2020 de 12 de març, i RDL
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Per tant, es proposa al ple l’adopció del presents acords:

8/2020 de 17 de març.
Tercer. ADVERTIR a REC ENERGY SOLUTIONS SL, que l’incompliment dels terminis
previstos, constitueix una falta molt greu de conformitat amb l’article 19 del Plec
de Clàusules Administratives reguladores de la concessió demanial, i que pot
comportar la imposició de les penalitats en dit article previstes o la resolució de la
pròpia concessió.
Quart. NOTIFICAR a REC ENERGY SOLUTIONS SL, l’adopció del present acord als
efectes oportuns.

Expedient 16/2020. Proposta d’acord d’aprovació de la declaració de
la utilitat pública de les obres d’obertura de rasa per instal·lació de
punt de recàrrega per vehicles elèctrics, d’acord amb l’article 6.4 de
l’Ordenança Fiscal núm. 5 de l’Impost sobre Construccions
Instal·lacions i Obres.

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 5, En contra: 4, Abstencions: 3, Absents: 1

L'acord es resol favorablement favorablement per cinc vots a favor dels Sr.
Guiteras, Sr. Roselló, Sra. Bisbal, Sra Bonells i Sra. Ferrer Crusellas, regidors d'Ara
Moià, quatre vots en contra dels Sr. Marsinyach, Sr. Torras, Sra. Tarter i Sra.
Girbau, regidors de Junts per Moià, i tres vots d'abstenció dels Sr. Rimoldi i Sr.
Altarriba, regidors de Capgirem Moià, i de la Sra. Tapia, regidora del PSC. El vot
del Sr. Ferrer Serra, regidor d'Ara Moià, no computa per trobar-se fora del territori
espanyol en el moment de la celebració de la sessió plenària.

ACTA DE PLE

6.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

La data vàlida d’aquest document és la data de signatura del titular de l’òrgan
d’Alcaldia-Presidència que consta al marge esquerre.

Vist que en data 20 de novembre del 2020, amb número de registre
d’entrada 2020-E-RE-958, per part de l’empresa REC ENERGY SOLUCTIONS
es va sol•licitar la declaració de la utilitat pública de les obres d’obertura
de rasa per instal·lació de punt de recàrrega per vehicles elèctrics, d’acord
amb l’article 6.4 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 de l’Impost sobre
Construccions Instal•lacions i Obres i així gaudir d’una bonificació del 95%
de quota de l’impost.
2. Atès que concorren circumstàncies especials de caràcter social, es
considera essencial l’atorgament d’una bonificació fiscal del 95% en la
quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), per la
realització de les obres d’obertura de rasa per instal·lació de punt de
recàrrega per vehicles elèctrics, donada la utilitat pública de l’actuació,
traduint-se en una millora en la prestació del servei d’extinció d’incendis
per tots els moianesos.
1.
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ANTECEDENTS DE FET

FONAMENTS DE DRET

II.

III.

Vist que d’acord amb el que disposa l’article 103.2 del RDL 2/2004 pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, es podrà regular a través de les ordenances fiscals una
bonificació sobre la quota de l’impost de fins a un 95%.
D’acord amb l’article 6.4 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 de l’Impost
sobre Construccions Instal·lacions i Obres que determina que les
construccions, instal3lacions o obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials,
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho
justifiquin, podran gaudir d’una bonificació de fins un 95% en la quota
de l’impost sobre Construccions, Instal3lacions i Obres (ICIO).
Atès que la declaració d’especial interès o utilitat municipal
correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu pel vot favorable de la majoria simple dels seus
membres. Es proposa al Ple de la corporació l'adopció dels següents

PART RESOLUTIVA

Primer. DECLARAR com a obra d’especial interès o utilitat municipal, per
concórrer-hi circumstàncies socials, les obres d’obertura de rasa per instal·lació de
punt de recàrrega per vehicles elèctrics (expedient 16/2020).
Segon. APLICAR una bonificació del 95% en la quota de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, segons l’establert a l’article 6.4 de
l’Ordenança Fiscal núm. 5 de l‘Impost sobre Construccions, instal·lacions i Obres i
a l’article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova
el Test Refós de la Llei d’Hisendes Local.

ACTA DE PLE

Per tant, es proposa al ple l’adopció del presents acords:

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

I.

Tercer. DONAR TRASLLAT dels presenta acords als interessats.

La data vàlida d’aquest document és la data de signatura del titular de l’òrgan
d’Alcaldia-Presidència que consta al marge esquerre.

7.

Expedient 1582/2020. Proposta d’acord d’aprovació inicial del Pla
Pilot sobre les Afectacions de les Activitats Motoritzades i les seves
mesures correctores al Medi Natural, a l’emplaçament del Circuit
Verd de Moià.

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 2, Abstencions: 0, Absents: 1
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Quart. FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde- president
per a la formalització dels presents acords.

L'acord es resol favorablement per cinc vots a favor dels Sr. Guiteras, Sr. Roselló,
Sra. Bisbal, Sra Bonells i Sra. Ferrer Crusellas, regidors d'Ara Moià, quatre vots a
favor dels Sr. Marsinyach, Sr. Torras, Sra. Tarter i Sra. Girbau, regidors de Junts per
Moià, i un vot a favor de la Sra. Tapia, regidora del PSC, i dos vots en contra dels
Sr. Rimoldi i Sr. Altarriba, regidors de Capgirem Moià. El vot del Sr. Ferrer Serra,
regidor d'Ara Moià, no computa per trobar-se fora del territori espanyol en el
moment de la celebració de la sessió plenària.
ANTECEDENTS DE FET

3.En data 4 de febrer del 2020, el Secretari de la Corporació, Joan Manso i Bosoms
emet informe sobre el procediment a seguir.
FONAMENTS DE DRET
1. La Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi
natural.
2. El Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi
natural.

ACTA DE PLE

2.En data 11 de novembre del 2020, es remet Resolució d’ d’aprovació del pla
pilot sobre les afectacions de les activitats motoritzades i les seves mesures
correctores al medi natural al circuit verd de Moià de 11 de novembre del 2020,
del Director dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, Senyor Ramon Lluis Lletjós, que consta incorporat a
l’expedient.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

1.En data 24 d’agost del 2020, Jordi Codina Cutrina i Joan Girbau Junyent,
enginyer tècnics de Girbau Consulting SLP, fan entrega del document del pla pilot
sobre les afectacions de les activitats motoritzades i les seves mesures
correctores al medi natural, a l’emplaçament del circuit verd de
Moià, degudament firmat.

4. Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació
normativa. Títol I que modifica els articles 6 i 20 de la Llei 9/1995 de regulació de
l’accés motoritzat al medi natural.
5.Article 37 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
6.Article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
PART RESOLUTIVA
Per tant, es proposa al ple l’adopció del presents acords:
Primer. APROVAR inicialment el Pla pilot sobre les afectacions de les activitats
motoritzades i les seves mesures correctores al medi natural al circuit verd de
Moià redactat pels tècnics Jordi Codina Cutrina i Joan Girbau Junyent, enginyer
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3. La Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient.

tècnics de Girbau Consulting SLP, que consta incorporat a l’expedient.
Segon. SOTMETRE el Pla pilot sobre les afectacions de les activitats motoritzades
i les seves mesures correctores al medi natural al circuit verd de Moià, a
informació pública per termini d’un mes, inserint-se els edictes corresponents al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al
web municipal.
Tercer. OMETRE el tràmit preceptiu de sol·licitud d’informe d’autorització del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, vist que consta
incorporat a l’expedient Resolució de 11 de novembre del 2020, del Director dels
Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, Senyor Ramon Lluis Lletjós, d’aprovació del pla pilot sobre les
afectacions de les activitats motoritzades i les seves mesures correctores al medi
natural al circuit verd de Moià, amb les següents condicions que es donen per
incorporades a dita proposta i plenament acceptades:

c. Es tindrà especial cura en les mesures de prevenció d’incendis forestals establertes

pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals.

d. L'organització farà complir les normes de l’apartat anterior, així com les altres
obligacions establertes amb caràcter general a la normativa d'accés motoritzat al medi
natural, als participants i als espectadors de la prova referida.
e. L’entitat organitzadora, abans de dur a terme l’activitat, haurà de consultar el nivell
de perill d’incendi existent a les zones corresponents d’acord amb el Pla Alfa, en la
pàgina web http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/incendis/mapa_pla_alfa.jsp o al
012. L’activació del Pla Alfa en nivell 3 comportarà l’anul·lació d’aquesta autorització.
L’activació en nivell 2 no comportarà automàticament l’anul·lació, però l’organització
haurà d’informar-se mitjançant la web esmentada o al 012 per si la seva activitat resta
anul·lada.
f. D’acord amb la normativa vigent, aquesta autorització es pot suspendre per
circumstàncies meteorològiques, per incendis o per altres supòsits justificats per a la
preservació del medi.
g. L’entitat organitzadora s’encarregarà de comunicar als titulars afectats aquesta
autorització, així com del caràcter temporal i puntual de la utilització d’aquests circuits
en terrenys particulars i/o públics.
h. L’organització haurà de vetllar perquè el públic respecti la vegetació.
i. Tots els materials seran extrets del circuit i gestionats en contenidors o instal·lacions
adequades, en compliment del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 2009, pel
qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus.
j. Aquesta autorització s’emet sense detriment d’altres permisos que es puguin
necessitar. No prejutja cap dret de propietat i s’atorga sense perjudici de tercers i en tot
cas, s’haurà de complir amb les normes urbanístiques de la zona afectada per la
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b. Resta expressament prohibida la circulació fora pistes, tant camp a través com per
corriols, excepte els circuits estrictament autoritzats a la cartografia sol·licitada.
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torrents i rieres.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

“a. No es podrà circular en Domini Públic Hidràulic ni en les zones circumdants als

competició. Tota la responsabilitat que se’n pugui derivar d’aquestes atribucions,
recaurà en el sol·licitant.
k. El personal del DARP podrà comprovar les afectacions de les activitats motoritzades i
les seves mesures correctores al medi natural i el compliment de les condicions
establertes per aquest fi, amb l’objectiu de redactar un manual de bones pràctiques en
les activitats motoritzades en el medi natural.
l. Aquest pla pilot tindrà una vigència de 2 anys des de la seva aprovació, un cop
exhaurit el termini d’execució, es realitzarà l’operació de reconeixement final.
m. Serà d’aplicació en el moment de la realització de les activitats motoritzades les
mesures vigents per la pandèmia de la covid-19.

q. Paisatge, execució de franges de prevenció d’incendis i millora paisatgística.
Plantació d’arbres de les espècies roure i alzina com a recuperació paisatgística i
estabilització d’un talús.
r. Educació ambiental, instal·lació d’un cartell informatiu que es localitzarà a la pista
d’accés al circuit, realització d’una jornada informativa sobre les actuacions
mediambientals desenvolupades al circuit verd durant la vigència del pla pilot. En
col·laboració amb els serveis tècnics de la Secció de Boscos i Recursos Forestals de la
Catalunya Central, es presentarà un manual de bones pràctiques en les activitats
motoritzades al medi natural.
s. Al final de l’activitat es lliurarà al DARP, el manual d’actuacions mediambientals
proposades en circuits d’activitats de motor (àrees de lleure i esport, circuits
permanents no tancats) com a guia.
En el supòsit d'incompliment de les condicions, i sense perjudici de la responsabilitat
administrativa que es pugui incórrer d'acord amb el que estableix l'article 67 de la Llei
43/2003, de 21 de novembre, de forests, aquesta autorització queda revocada”.

Quart. SOL·LICITAR l’evacuació d’informe al Departament de Territori i
Sostenibilitat, Secció de Biodiversitat del Serveis Territorials de la Catalunya
Central, en cas que dita Secció consideri necessària dita evacuació.
Cinquè. CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient d’aprovació del Pla pilot
sobre les afectacions de les activitats motoritzades i les seves mesures
correctores al medi natural al circuit verd de Moià, pel cas que durant el període
d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment, i que a més no
es consideri necessària l’emissió d’informe per part dels Serveis Territorials del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Catalunya Central procedint-se a
publicar el corresponent anunci en el BOPB, en el DOGC, en el taulell d’anuncis de
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p. Control de l’erosió, es realitzaran trencaaigües i repàs de traçats anualment a les
zones degradades, s’aportarà material als punts més erosionats del circuit de motocròs
i es realitzaran correccions als indrets on hi ha xaragalls. Caldrà realitzar una alternança
en l’ús dels diferents circuits per tal de no degradar les pistes i afavorir la seva
recuperació.

ACTA DE PLE

o. Biodiversitat, s’eliminaran les especies al·lòctones existents, s’afavoriran les
aclarides de millora i es potenciarà una massa forestal mixta, i és construirà un
abeurador semisoterrat localitzat al costat del punt d’aigua existent.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

n. Prevenció i extinció d’incendis, s’executaran tres franges de prevenció d’incendis
sobre una superfície aproximada de 2,50 ha.

l’Ajuntament i en la web municipal.
Sisè. NOTIFICAR el present acord al Motoclub Moianès, al Senyor Carlos Martínez
de Irujo Casanova, a la Secció de Boscos dels Serveis Territorials del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Catalunya Central i als Serveis
Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Catalunya Central.
Setè. FER CONSTAR que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via
administrativa i, per tant, no és susceptible de recurs. Això sense perjudici que
pugueu exercitar el que s’estimi procedent de conformitat amb el que disposa
l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

Expedient 240/2021. Proposta d'acord d'aprovació d'un conveni de
delegació de la contractació del servei de menjador de l’Escola
Bressol municipal Garrofins a favor del Consell Comarcal del
Moianès.

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 1

L'acord es resol favorablement per unanimitat i assentiment de tots els assistents.
El vot del Sr. Ferrer Serra, regidor d'Ara Moià, no computa per trobar-se fora del
territori espanyol en el moment de la celebració de la sessió plenària.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

8.

ACTA DE PLE

Moià, a la data de la firma electrònica. La data vàlida d’aquest document és la
data de signatura del titular de l’òrgan d’Alcaldia-Presidència que consta al marge
esquerre.

1. L’Ajuntament de Moià presta el servei municipal d’escola bressol, a través de la
l’Escola Bressol municipal Garrofins, essent titularitat municipal i incloent en
aquesta la prestació del servei de menjador, essent aquesta última competència
municipal.
2. Mitjançant la resolució ENS/1337/2017, de data 2 de juny de 2017, el Consell
Comarcal del Moianès va assumir les competències delegades pel departament
d’Ensenyament en quant a la gestió del serves escolar de menjador i el servei
escolar de transport.
3. Atès que el Consell Comarcal del Moianès té la voluntat durant l’anualitat 2021
de dur a terme la contractació del servei de menjador de determinats centres
escolars de la comarca del Moianès, a través del procediment administratiu que
pertoqui en aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
4. Atès que el volum d’alumnes de l’escola bressol és reduït i per tant, hi ha
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ANTECEDENTS DE FET

poques possibilitats de que es presentin empreses per prestar el servei de
menjador per aquest volum d'alumnes. Es considera més eficient que
l’Ajuntament s’adhereixi al procés de licitació del servei de menjador que durà a
terme el Consell Comarcal.
5. En aplicació dels principis d’eficàcia, eficiència, simplificació, racionalitat
administrativa, col·laboració i cooperació interadministrativa que han d’informar
l’actuació de les administracions públiques en aplicació de l’article 31 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

FONAMENTS DE DRET
I.- Article 9 relatiu a la delegació de competències i els articles 47 a 53 sobre la
regulació dels convenis adoptats per les administracions públiques de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
II.- Article 140 de la Llei 40/2015, pel qual s’estipulen els principis que han de
regir les relaciona interadministratives.
III.- D’acord amb l’article 31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, les administracions
públiques catalanes han d’actuar de conformitat amb els principis d’eficàcia,
eficiència, simplificació, racionalitat administrativa, col·laboració i cooperació
interadministrativa.
IV.- L’article 25. c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, disposa
que correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li
encarreguin de gestionar, entre d’altres, els municipis.
L’article 28 del mateix cos legal, disposa en el seu apartat 1, lletra a) que
correspon a les comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als
municipis.
V.- Clàusula 1.2 del Plec de Clàusules Administratives reguladores del servei de
menjador dels centres d’educació infantil i primària, llar d’infants i altres
col·lectivitats de la comarca del Moianès, per la qual s’estableix que l’adhesió dels
ajuntaments es farà mitjançant l’aprovació de la corresponent delegació de
contractació.
VI.- Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
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Als anteriors antecedents, els resulten d’aplicació els següents,
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7. Que per part d’aquesta corporació es vol donar compliment al mencionat
compromís de delegació de la contractació del servei de menjador per a l’Escola
Bressol municipal Garrofins.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

6. D’acord amb l’article 25.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya,
disposa que correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin
o li encarreguin de gestionar, entre d’altres, els municipis.

Local, el qual estableix les atribucions de l’Alcalde/essa.
VII.- Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual s’estableixen les competències en
matèria de contractació de les entitats locals.
D’acord amb l’exposat, l’Alcalde proposa a la Comissió Informativa l’adopció dels
següents
ACORDS:

Tercer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del
Moianès als efectes d’agilitzar-ne la tramitació amb el Consell Comarcal del
Moianès, el qual s’adjunta a aquesta proposta.
Quart.- Aprovar que l’Ajuntament serà l’encarregat de la gestió de la prestació
del servei de menjador de l’Escola Bressol municipal Garrofins, de la contractació
de les prestacions amb l’empresa que resulti adjudicatària de la licitació del servei
de menjador dels centres d’educació infantil i primària, llar d’infants i altres
col·lectivitats de la comarca del Moianès, pel curs 2021-2022, així com de la
gestió dels cobraments i pagaments que corresponguin amb l’empresa.

ACTA DE PLE

Segon.- Aprovar la delegació al Consell Comarcal del Moianès del procediment de
licitació i adjudicació del servei de menjador de l’Escola Bressol municipal
Garrofins.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

Primer.- Adherir-se al procediment de licitació del servei de menjador dels
centres d’educació infantil i primària, de llar d’infants i altres col·lectivitats de la
comarca del Moianès pel curs 2021-2022 que està duent a terme el Consell
Comarcal del Moianès, i a les seves condicions establertes en els Plecs de
Prescripcions Tècniques i en els Plecs de Clàusules Administratives.

Sisè.- Formalitzar amb el Consell Comarcal del Moianès els acords necessaris en
relació a la delegació de contractació i encàrrec de la gestió per a la correcte
prestació del servei de menjador dels centres d’educació infantil i primària, de llar
d’infants i altres col·lectivitats de la comarca del moianès pel curs 2018-2019,
prorrogable pel curs 2019-2020.
Setè.- Facultar de forma expressa l’Alcalde perquè subscrigui el conveni aprovat i
tots els altres documents necessaris per a l’execució dels acords.
Vuitè.- Aportar al Consell Comarcal del Moianès tota la documentació comptable i
administrativa que sigui necessària per donar compliment a la prestació del servei
de menjador dels centres d’educació infantil i primària, de llar d’infants i altres
col·lectivitats de la comarca del moianès pel curs 2021-2022.
Novè.- Comunicar al Consell Comarcal qualsevol problemàtica que s’esdevingui
entre l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament.
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Cinquè.- Preveure en el pressupost del 2021 i exercicis posteriors la consignació
pressupostària per atendre a les despeses derivades de la prestació del
mencionat servei de menjador.

Desè.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Moianès
ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
MOIANÈS I L’AJUNTAMENT DE ………………………. PER A LA DELEGACIÓ DEL
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE L’ESCOLA
BRESSOL ………………………..
A Moià, el ......... de ................. de 2020

MANIFESTEN
I.

II.

III.

IV.

Que l’Ajuntament de __________ presta el servei municipal de llar d’infants /
d’escola bressol, a través de la Llar d’infants / Escola bressol
________________ (nom de la Llar o Escola) essent titularitat municipal i
incloent en aquesta la prestació del servei de menjador, essent aquesta
última competència municipal.
Que mitjançant la resolució ENS/1337/2017, de data 2 de juny de 2017, el
Consell Comarcal del Moianès va assumir les competències delegades pel
departament d’Ensenyament en quant a la gestió del servei escolar de
menjador i el servei escolar de transport.
Concretament, el Consell Comarcal del Moianès està preparant en aquests
moments la licitació del servei de menjador dels centres d’educació infantil
i primària, de llar d’infants i altres col·lectivitats de la comarca del Moianès
pel curs 2021-2022 i propers.

Atès que el volum d’alumnes de la llar infants/escola bressol és reduït i per
tant, hi ha poques possibilitats de que es presentin empreses per prestar
el servei de menjador per aquest volum d'alumnes, l’Ajuntament considera
més eficient adherir-se al indicat procés de licitació del servei de menjador
escolar que durà a terme el Consell Comarcal per tal de poder garantir la
prestació del servei.
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En la condició que intervenen, totes les parts es reconeixen mútuament la
capacitat necessària per al present atorgament i
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I d’altra banda, l’il·lustríssim Sr…………………….., Alcalde-President de
l’Ajuntament de __________, amb CIF .........................., actuant en la seva
representació en virtut de les facultats que li són conferides per l’article 53 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal
de
Catalunya,
assistit
en
aquest
acte
pel
Sr.
………………………………………, Secretari General d’aquest Ajuntament.

ACTA DE PLE

D’una part, l’Il·lustríssim Sr. Ramon Vilar Camprubí, President del Consell
Comarcal del Moianès, actuant en nom i representació d’aquesta Administració,
en virtut de les competències que li atribueix el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal de
Catalunya, assistit en aquest acte pel Sr. JAUME MIRÓ HERMS, Secretari General
d’aquest Consell Comarcal.

Que l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, disposa que la
realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la
competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats
públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats
públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons
d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a
terme, i que aquest encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni de
de col·laboració ha d'establir almenys les determinacions següents: a)
L'abast i el contingut de l'activitat encarregada, b) Les raons que
justifiquen l'encàrrec, c) La fórmula de finançament de l'activitat
encarregada, amb la indicació dels crèdits pressupostaris corresponents
que es transfereixen, d) Les relacions i les actuacions per a fer el
seguiment i control de l'encàrrec, e) El termini de vigència del conveni.

VII.

L’article 9 relatiu a la delegació de competències i els articles 47 a 53
sobre la regulació dels convenis adoptats per les administracions públiques
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

VIII.

L’article 25.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya
disposa que correspon a la comarca l’exercici de les competències que li
deleguin o li encarreguin de gestionar, entre d’altres, els municipis.
L’article 28 del mateix cos legal, estableix en el seu apartat 1, lletra a) que
correspon a les comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica
als municipis.

IX.

En data....... l’Ajuntament de __________ va aprovar delegar en el Consell
Comarcal del Moianès el procediment de licitació del servei del menjador
de la Llar d’infants / Escola bressol ________________ conjuntament amb la
licitació que dugui a terme per la contractació del Servei escolar de
menjador.

X.

En data..........el Ple del Consell Comarcal del Moianès va aprovar acceptar
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Que en aplicació dels principis d’eficàcia, eficiència, simplificació,
racionalitat administrativa, col·laboració i cooperació interadministrativa
que han d’informar l’actuació de les administracions públiques en aplicació
de l’article 31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en endavant
LRJPAPC.

ACTA DE PLE

V.

la delegació indicada.
A aquests efectes, ambdues parts formalitzen el present conveni de col·laboració
interadministratiu amb subjecció a les següents;
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
Aquest conveni té naturalesa administrativa i el seu objecte és regular el marc de
col·laboració per a la delegació, per part de l’Ajuntament de __________, de la
licitació i adjudicació del servei de menjador de la Llar d’infants / Escola bressol
________________ al Consell Comarcal del Moianès.

El Consell Comarcal s’obliga:

2. A incloure als plecs de clàusules de la licitació un preu unitari per usuari / dia
que es determinarà als Plecs de Clàusules Administratives.
3. A informar a l’ Ajuntament de l’estat de la licitació per garantir-ne el seu ampli
coneixement.
4. A informar als licitadors en el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques de les característiques expresses del servei de menjador
de l’Escola bressol de la qual l’Ajuntament n’és el contractista i el Consell
Comarcal l’encarregat de la delegació del procediment de licitació i adjudicació.

ACTA DE PLE

1. A licitar i adjudicar el servei de menjador de la Llar d’infants / Escola bressol
________________ d’acord a la informació facilitada per l’Ajuntament.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

Segona.- Obligacions del Consell Comarcal

L’Ajuntament s’obliga:
1. A facilitar al Consell Comarcal del Moianès tota la informació necessària per a la
correcta licitació i adjudicació del servei objecte del conveni.
2. A preveure en el pressupost del 2021 i exercicis posteriors la consignació
pressupostària per atendre les despeses derivades de la licitació i adjudicació.
3. A formalitzar el corresponent contracte amb l’empresa que hagi resultat
adjudicatària de la licitació efectuada pel Consell Comarcal i complir-lo de
conformitat amb plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que regiran la licitació.
4. A comunicar al Consell Comarcal qualsevol informació o problemàtica que
s’esdevingui entre l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament.
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Tercera.- Obligacions de l’Ajuntament.

Quarta.- Finançament de l’actuació
No es preveu cap fórmula de finançament de l’activitat delegada, essent una
actuació que realitza el Consell Comarcal, que tot i tenir el cost econòmic, aquest
no es repercuteix a l’Ajuntament.
Cinquena.- Seguiment del conveni.
El seguiment del present conveni es realitzarà en el marc de les comissions de
seguiment existents del propi servei entre el Consell Comarcal del Moianès,
l’empresa adjudicatària i representants del servei municipals de llars d’infants o
escoles bressol, amb l’objecte de vetllar pel compliment de les obligacions de les
parts.

Concretament
tindrà
vigència
des de
la
seva
signatura
fins
el
dia ......................................, sens perjudici de la seva renovació o pròrroga que
hauran d’ésser expressament acordades.
En el cas que de l’elaboració dels plecs es prevegi un termini superior al previst
en aquesta clàusula, s’estarà al termini fixat en els mateixos.
Setena.- Renúncia.
En cas que un mes abans de la preparació de tota la documentació necessària per
a la licitació del contracte en qüestió, qualsevol de les parts vulgui renunciar als
objectius d’aquest conveni, podrà fer-ho mitjançant un escrit adreçat a l’altra part
signatària i s’adoptarà l’acord pertinent per tal de deixar sense efecte el conveni.

ACTA DE PLE

La vigència d’aquest conveni es preveu per un termini de .................. anys,
coincidint aquest termini de forma obligatòria amb el termini de duració de la
contractació del servei que dugui a terme el Consell Comarcal.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

Sisena.- Vigència.

Vuitena.- Incompliment.
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries, pot
donar lloc a la seva resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o
controvèrsia que susciti, requereix que la part interessada o que es consideri
afectada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant la contrapart. La
desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
Novena.- Causes d’extinció.
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen
l’objecte o perquè s’ha incorregut en causa de resolució.
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Un cop aprovada la licitació per l’òrgan competent del Consell comarcal no serà
possible renunciar a l’objecte del present conveni.

Són causes de resolució:
1. El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la
pròrroga.
2. L’acord unànime de les parts.
3. L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun
dels signants.

5. La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions
que se’n derivin.
6. Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors previstes en altres lleis.
Desena.- Protecció de dades.
Les parts s’obliguen al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en
endavant LOPD) i el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova
el Reglament de mesures de seguretat de fitxers automatitzats que continguin
dades de caràcter personal, en relació amb les dades personals a les quals tinguin
accés durant la vigència d’aquest conveni.
Onzena.- Publicitat i difusió.
El conveni s’ha d’inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació
de la Generalitat, i s’ha de publicar als mitjans establerts per la normativa. S’ha
de donar publicitat de les aportacions efectuades d’acord al que preveu la llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
Dotzena.- Naturalesa i resolució de discrepàncies.
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir
en la seva aplicació seran resoltes per acord de les parts i, quan la situació ho faci
necessari, les parts podran acollir-se als Tribunals de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
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4. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
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Si un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la
concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

En aquest ordre de coses, qualsevol de les parts pot notificar a la part
incomplidora un requeriment perquè compleixi en el termini d’un mes les
obligacions o els compromisos que es consideren incomplerts. Aquest
requeriment s’ha de comunicar als membres de la comissió de seguiment i a les
altres parts signants.

9.

Expedient 75/2021. Proposta d’acord de modificació de la Plantilla de
Llocs de Treball de l’any 2021.

Favorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 2, Abstencions: 0, Absents: 1

L'acord es resol favorablement per cinc vots a favor dels Sr. Guiteras, Sr. Roselló,
Sra. Bisbal, Sra Bonells i Sra. Ferrer Crusellas, regidors d'Ara Moià, quatre vots a
favor dels Sr. Marsinyach, Sr. Torras, Sra. Tarter i Sra. Girbau, regidors de Junts per
Moià, i un vot a favor de la Sra. Tapia, regidora del PSC, i dos vots en contra dels
Sr. Rimoldi i Sr. Altarriba, regidors de Capgirem Moià. El vot del Sr. Ferrer Serra,
regidor d'Ara Moià, no computa per trobar-se fora del territori espanyol en el
moment de la celebració de la sessió plenària.

3. Aquesta situació també s’ha vist perjudicada especialment per les restriccions
derivades de la normativa estatal en matèria de contractació de personal de les
administracions públiques, que han afavorit que no s’hagi pogut aprovar
convocatòries per cobrir un lloc de treball amb nou personal.
4. Atenent aquesta especial complexitat, i tenint en compte que en cas
d’absència del Secretari no hi ha cap persona dins la corporació que pugui
assumir la signatura com a tal, es considera necessari trobar la forma de cobrir
una plaça de personal de suport a la secretaria municipal, de Tècnic/a
d’Administració General, pertanyent o assimilat a l’escala d’administració
general, grup de titulació A, subgrup A1, i titulació de Llicenciatura en Dret,
Ciències Polítiques i de l'Administració, o amb el títol de grau corresponent, com a
funcionari de carrera de l’Ajuntament de Moià.
5. Alhora, tenint en compte que la titular de la plaça de funcionari de carrera,
Escala d’Administració General, Administratiu/va C1, es jubila amb efectes 1 de
març de 2021, es considera necessari modificar aquesta plaça i reconvertir-la dins
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2. Aquesta importantíssima demanda [cada cop més intensa] d’intervenció
jurídica en tot el procediment administratiu, no s’ha vist acompanyat d’una
remodelació de l’organigrama municipal, que facilites una estructuració
equilibrada de seu personal administratiu, a fi d’aconseguir assumir amb rapidesa
i eficàcia les tasques de superior dificultat jurídica que, cada vegada més,
gestionen les àrees de secretaria i urbanisme i serveis tècnics.
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1. L’Ajuntament de Moià, els darrers anys, presenta una situació creixent de
prestació de serveis (propis i impropis) de forma continuada, que afecta
pràcticament a tots els àmbits de l’Ajuntament. Aquest significatiu increment de
prestacions, tenint en compte el ventall de camps que abasta, ha implicat
tanmateix, una demanda cada cop més intensa d’intervenció jurídica en tot el
procediment administratiu, ja que es tracta, en general, d’actuacions
administratives complexes i heterogènies, i que tenen la peculiaritat i
característica comuna de la seva transversalitat.

ACTA DE PLE

ANTECEDENTS DE FET

la mateixa Escala a Tècnic/a d’Administració General A1.
FONAMENTS DE DRET
I. Els articles 28 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual
s'aprova la Refundició en un text únic de la Llei de la Funció Pública de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
II. L'article 283 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
III. Els articles 25 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats
Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

VI. Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d'abril.
VII. L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de
la Funció Pública.
VIII. Els articles 61 a 64 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors,
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.
IX. El Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les
retribucions dels funcionaris d'Administració Local.

ACTA DE PLE

V. Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

IV. Els articles 31 i següents i 69 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

Per tant, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels presents acords,
PRIMER.- Reconvertir a la Plantilla de Llocs de Treball de l’any 2021 una plaça de
personal laboral, Auxiliar Tècnic de Cultura C2, a personal funcionari, Escala
d’Administració General, subescala Tècnica, Tècnic/a d’Administració General A1.
SEGON.- Reconvertir a la Plantilla de Llocs de Treball de l’any 2021 una plaça de
personal funcionari, Escala d’Administració General, subescala Administrativa,
Administratiu/va C1, a una plaça de personal funcionari, Escala d’Administració
General, subescala Tècnica, Tècnic/a d’Administració General A1.
TERCER.- Fer constar que els canvis a la Plantilla de Llocs de Treball es
reflecteixen de la següent manera:
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PART RESOLUTIVA
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CINQUÈ.- Aprovar les modificacions proposades de la Plantilla de Llocs de Treball
del Personal de l’Ajuntament de Moià.
SISÈ.- Exposar al públic la Plantilla, durant el termini de quinze dies hàbils a
comptar des del següent al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis, durant els quals els interessats podran
examinar-ho i presentar-hi reclamacions. La Plantilla es considerarà
definitivament aprovada si durant el citat termini no s’haguessin presentat
reclamacions.
SETÈ.- Una vegada aprovada definitivament pel Ple de la Corporació, la Plantilla
de Llocs de treball es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i
es remetrà una còpia d'aquesta a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent
de la Comunitat Autònoma.

Favorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 2, Abstencions: 0, Absents: 1

L'acord es resol favorablement per cinc vots a favor dels Sr. Guiteras, Sr. Roselló,
Sra. Bisbal, Sra Bonells i Sra. Ferrer Crusellas, regidors d'Ara Moià, quatre vots a
favor dels Sr. Marsinyach, Sr. Torras, Sra. Tarter i Sra. Girbau, regidors de Junts per
Moià, i un vot a favor de la Sra. Tapia, regidora del PSC, i dos vots en contra dels
Sr. Rimoldi i Sr. Altarriba, regidors de Capgirem Moià. El vot del Sr. Ferrer Serra,
regidor d'Ara Moià, no computa per trobar-se fora del territori espanyol en el
moment de la celebració de la sessió plenària.
ANTECEDENTS DE FET
1. L’Ajuntament de Moià, els darrers anys, presenta una situació creixent de
prestació de serveis (propis i impropis) de forma continuada, que afecta
pràcticament a tots els àmbits de l’Ajuntament. Aquest significatiu increment de
prestacions, tenint en compte el ventall de camps que abasta, ha implicat
tanmateix, una demanda cada cop més intensa d’intervenció jurídica en tot el
procediment administratiu, ja que es tracta, en general, d’actuacions
administratives complexes i heterogènies, i que tenen la peculiaritat i
característica comuna de la seva transversalitat.
2. Aquesta importantíssima demanda [cada cop més intensa] d’intervenció
jurídica en tot el procediment administratiu, no s’ha vist acompanyat d’una
remodelació de l’organigrama municipal, que facilites una estructuració
equilibrada de seu personal administratiu, a fi d’aconseguir assumir amb
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Llocs de Treball de l’any 2021.
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10. Expedient 65/2021. Proposta d’acord de modificació del Catàleg de

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

VUITÈ.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
per a la formalització del present acord.
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comptar des del següent al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis, durant els quals els interessats podran
examinar-ho i presentar-hi reclamacions. El Catàleg es considerarà definitivament
aprovat si durant el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions.
CINQUÈ.- Una vegada aprovat definitivament pel Ple de la Corporació, el Catàleg
de Llocs de treball es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i
es remetrà una còpia d'aquesta a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent
de la Comunitat Autònoma.
SISÈ.- Considerar que aquest acord produirà efectes en el moment de la seva
aprovació definitiva.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

L'acord es resol favorablement per unanimitat i assentiment de tots els assistents.
El vot del Sr. Ferrer Serra, regidor d'Ara Moià, no computa per trobar-se fora del
territori espanyol en el moment de la celebració de la sessió plenària.
S’acorda també per unanimitat aprovar l’esmena de substituir el text “Que
mantingui la seva activitat com a mínim durant els quatre mesos següents a
l’atorgament de l’ajut” del darrer apartat del punt 6 de l’annex de les Bases
Reguladores pel text “Que hagi mantingut la seva activitat econòmica com a
mínim fins a 31 de desembre de 2020”, quedant el text definitiu de la següent
manera:
PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D’APROVACIÓ INICIAL
DE LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS DINS EL MARC DE LES
MESURES ECONÒMIQUES DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL I
COMERCIAL DE MOIÀ AFECTAT ECONÒMICAMENT PEL COVID - 19
En data 18 de novembre de 2020, el Ple de l’ajuntament de Moià aprovà el Pla de
Mesures socioeconòmiques per fer front als efectes de la crisi de la COVID-19.
El pla de treball aprovat, encaminat a la recuperació econòmica i social del
municipi, estava estructurat en dos temps:
1. Gestió de l’emergència. març – setembre 2020: 167.341 €
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77/2021. Proposta d'Acord al Ple de la Corporació
d'Aprovació inicial de les Bases Reguladores de Subvencions dins el
marc de les Mesures Econòmiques de Suport al Teixit Empresarial i
Comercial de Moià afectat econòmicament pel covid-19.

ACTA DE PLE

11. Expedient

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

SETÈ.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
per a la formalització del present acord.

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.
Dins les mesures de recuperació proposades l’actuació desena, relativa a comerç i
empresa, constava en subvencionar i donar ajuts a treballadors autònoms i
microempreses, amb el redactat següent:
“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€.

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de de novembre, General de Subvencions (LGS) i el seu Reglament de
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS), així
com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens
locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS)
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, aprovada inicialment
per acord del Ple de la Corporació de data 18 de maig 2016 i publicada la seva
aprovació definitiva al BOPB de data 8 de setembre de 2016.
Atès que l’article 11.2 de l’Ordenança estableix que la concurrència competitiva
és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò
previst a l’article 22 de la LGS.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança estableix que conjunta o prèviament a la
convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les
corresponents Bases Reguladores.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta al previst a
l’article 17.3 de la LGS, així com al previst a l’Article 13.4 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés i
de conformitat amb el previst a l’article 13.3 de l’Ordenança i l’article 124.2 del
ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província
del contingut d’aquestes Bases Reguladores.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
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Per tal de donar efectivitat a la mesura inclosa dins el Pla cal aprovar les bases
reguladores de les subvencions a atorgar al teixit empresarial i comercial de Moià,
que possibilitin l’aprovació de l’oportuna convocatòria d’ajuts

ACTA DE PLE

- Import: 50.000 €. En funció del número de sol·licituds, aquest import es podria
ampliar sempre i quan hi hagués partida pressupostària.”

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

Impacte: Major despesa no pressupostada.

Acords
1. Aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions
de dins el marc de les mesures de suport al teixit empresarial i comercial de Moià
afectat econòmicament pel COVID-19, el text íntegre de les quals és el que figura
com Annex.
2. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, l’anunci de l’aprovació
inicial de les Bases Reguladores, pel termini de vint dies hàbils, mitjançant la
publicació dels edictes legalment establerts.
3. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde-President per a
l'execució dels presents acords.

INTRODUCCIÓ
La situació generada per l’estat d’alarma davant de les conseqüències derivades
de la crisi econòmica provocada pel coronavirus COVID-19 ha suposat l’adopció
de mesures d’actuació per a l’impuls de l’activitat econòmica al municipi de
Moià.
La voluntat d’aquests ajuts és el suport a l’activitat econòmica per al
manteniment del teixit empresarial i comercial del municipi de Moià que s’ha vist
alterat com a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma obligant a tancar
establiments o a reduir-ne l’activitat i restringint els moviments de les persones
amb la conseqüent disminució d’ingressos que això ha comportat per als
treballadors per compte propi, empreses i comerços.
1.- OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’objecte d’aquestes bases és regular una línia de concessió d’ajuts per tal de
reduir l’impacte dels danys econòmics per a treballadors autònoms o persones
jurídiques amb activitat econòmica de 5 o menys treballadors/es i que es van
veure afectats com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la
gestió del COVID-19, per tancament temporal o per minoració de la facturació de
les empreses i negocis.
Tindran dret a sol·licitar l’ajut tots aquells treballadors autònoms o persones
jurídiques amb ànim de lucre que ocupen 5 o menys treballadors/es, que el seu
volum de facturació anual no superi els 90.000,00 € o 300.000 €, respectivament i
que han patit una reducció involuntària de la seva facturació com a conseqüència
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“BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS EXTRAORDINARIS
PREVISTOS DINS EL MARC DE LES MESURES ECONÒMIQUES URGENTS I
DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL I COMERCIAL DE MOIÀ AFECTAT
ECONÒMICAMENT PEL COVID -19

ACTA DE PLE

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS EXTRAORDINARIS
PREVISTOS DINS EL MARC DE LES MESURES ECONÒMIQUES URGENTS I
DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL I COMERCIAL DE MOIÀ AFECTAT
ECONÒMICAMENT PEL COVID - 19

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

Annex

dels efectes del coronavirus.
S’entén que exerceixen una activitat econòmica aquelles persones físiques o
jurídiques que tenen llicència d’activitat al municipi o les altes censals fiscals
preceptives per dur-les a terme en el municipi de Moià.
2.- RÈGIM JURÍDIC
Les presents bases especifiques s’emmarquen, amb caràcter general, dins la
següent normativa:
a. Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, en particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.

e. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
f. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
g. 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.
h. Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la que
es modifica la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
i. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així com la
normativa que la desenvolupa i complementa.
j. Reglament europeu 2016/679/UE, de 27 de abril de 2016, de protecció de
dades.
k. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
l. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals. (ROAS).
m. Específicament: Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Moià
Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions Real Decret 887/2006, de
21 de juliol, que aprova el reglament de la llei de subvencions.
La naturalesa dels ajuts econòmics els quals es fa referencia en aquestes bases
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d. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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c. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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b. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

especifiques extraordinàries, s’inclouran en la declaració anual d’operacions amb
terceres persones o altres declaracions informatives preceptives per la qual cosa
el beneficiari haurà de tenir-ho en compte pel que fa a les seves obligacions amb
la hisenda pública.
Els ajuts econòmics els quals fan referència aquestes bases tenen caràcter
voluntari i eventual, són revocables o reduïbles en els supòsits previstos per la
normativa general de subvencions i en les presents bases, no generant cap dret a
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a
precedent.
Aquest ajuts tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del seu reintegrament.

La quantitat que es destina per aquestes ajuts extraordinaris serà l’establerta en
el pressupost de la Corporació. L’aprovació de la convocatòria que derivi de les
presents bases restarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
4.- BENEFICIARIS i REQUISITS
1. Podran ser beneficiaries dels ajuts els treballadors autònoms i persones
jurídiques amb ànim de lucre amb 5 o menys treballadors/es i que el volum anual
de facturació no superin els 90.000,00 € i 300.000€ respectivament i que
compleixin un d’aquests dos supòsits:
A) Activitats econòmiques per a les quals s'ha decretat el seu tancament pel Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel
Reial Decret 465/2020 i normes concordants.
B) Activitats econòmiques no suspeses per les mesures decretades però
afectades per la minoració de la seva activitat, com a mínim del 20% dels seus
ingressos en termes anuals (2020 vers 2019). Quan la persona física o jurídica no
porti d’alta des del mes de gener de 2019 per acreditar la reducció dels ingressos,
la valoració es farà tenint en compte la mitjana d’ingressos mensuals des de
l’alta.
Restaran exclosos aquells treballadors autònoms que compatibilitzin la seva
activitat amb altres activitats assalariades amb una jornada igual o superior al
50%.
2. Que tinguin el domicili fiscal de l’activitat en el municipi de Moià.
3. Que estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributaries, de seguretat
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3.- CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
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Les empreses o entitats beneficiàries dels ajuts restaran sotmeses a les
responsabilitats i el règim sancionador que, sobre infraccions administratives en
la matèria, estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

La gestió d’aquests ajuts s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i
eficiència.

social o mutualitat.
4. Estar donat d’alta censal abans del 14 de març de 2020 (declaració de l’estat
d’alarma segons RD 463/2020)
5. Els requisits s’acreditaran mitjançant els següents documents:
a. Presentació de declaració responsable respecte al compliment de les
obligacions tributàries i de la seguretat social.
b. Compte de pèrdues i guanys de l’últim exercici comptable a efectes d’acreditar
la xifra neta de facturació (persones jurídiques)

e. Alta censal per tal d’acreditar l’epígraf CNAE (únicament persones jurídiques
beneficiàries 4.1.a)
f. Declaracions d’IRPF corresponents als exercicis 2019 i 2020. Cas de no disposarse d’aquests documents en el moment de la convocatòria i sempre i quan estiguin
en termini de presentació voluntària, podran substituir-se per declaració
responsable, en el benentès que hauran d’aportar la documentació acreditativa
en el termini màxim de quatre mesos des de l’atorgament de l’ajut (treballadors
autònoms)

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

d. En el cas de beneficiaris inclosos en l’apartat B) anterior, llibres i registres
comptables que acreditin la pèrdua d’ingressos anual de com a mínim el 20% dels
seus ingressos de l’exercici 2020 en relació a l’anualitat 2019. Cas de no disposarse d’aquests documents en el moment de la convocatòria i sempre i quan estiguin
en termini de presentació voluntària, podran substituir-se per declaració
responsable, en el benentès que hauran d’aportar la documentació acreditativa
en el termini màxim de quatre mesos des de l’atorgament de l’ajut (persones
jurídiques)

ACTA DE PLE

c. Documents TC de la seguretat social a efectes d’acreditar el nombre de
treballadors (persones jurídiques)

5.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I QUANTIES DELS AJUTS
La instrucció del procediment de concessió dels ajuts correspon a l’àrea de
Promoció Econòmica i la resolució es realitzarà mitjançant resolució de l’òrgan
competent o per delegació. Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que
el sol·licitant compleixi els requisits del punt 4 de les presents bases i que s’ha
presentat dins del termini establert; es verificarà la resta de la documentació i si
aquesta no acompleix els requisits, es requerirà a l’interessat/da per tal que en un
termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius.
L’òrgan instructor unificarà les sol·licituds presentades i completes i formularà
proposta de resolució.
Aquesta resolució d‘atorgament es notificarà de forma individual, telemàticament
o per correu electrònic que el sol·licitant haurà d’haver facilitat en la sol·licitud de
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6. Només s’admetrà una sol·licitud per treballador autònom o persona jurídica.

l’ajut, i haurà de contenir la via del recurs que correspongui.
S’entendrà que existeix l’acceptació tàcita de l’ajut concedit, si en termini de 5
dies naturals no es renuncia a la mateixa.
El criteri per determinar l’ordre d’accés a l’ajut econòmic serà la caiguda en el
percentatge de facturació fins a l’esgotament de l’aplicació pressupostària
assignada. En les sol·licituds corresponents a l’apartat 4.1.a) l’estimació de
pèrdua de facturació s’estima que és del 20%. Si no es porten el documents
justificatius de pèrdua de facturació i es substitueix per declaració responsable es
tindrà en compte el percentatge fixat pel sol·licitant. Cas de fixar-se per trams es
tindrà en compte el menor percentatge del tram senyalat en la sol·licitud.

La quantia de l’ajut serà d’una única d’acord al següent barem:

- Pèrdua de facturació superior al 30% fins el 50%: 300,00 €
- Pèrdua de facturació del 20% fins el 30% 150,00 €
Pels ajuts sol·licitats segons el que estableix l’apartat 4.1.a) de les presents bases
s’estendrà que la pèrdua estimada de facturació ha estat del 20% i l’ajut a
atorgar serà de 150,00 €
El procediment de concessió de l’ajut serà el de concurrència competitiva i es
concediran a les sol·licituds que reuneixin els requisits establerts en aquestes
bases fins a l’esgotament del crèdit disponible..

ACTA DE PLE

- Pèrdua de facturació superior al 50%: 500,00 €

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

En cas que es presentin més sol·licituds per rebre els ajuts econòmics que
pressupost disponible, aquelles sol·licituds que no han arribat a obtenir un ajut,
constituiran una borsa de reserva, susceptible de rebre posteriorment l’ajut
econòmic, per estricte ordre de presentació completa en el registre.

Els treballadors autònoms i empreses beneficiàries dels ajuts hauran de complir
les següents obligacions:
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que
s’estableixin per part de l’Ajuntament, així com, si s’escau, per part dels òrgans
de control competents, tant nacionals com comunitaris i aportar tota la informació
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la
subvenció concedida.
- La sol·licitud de la subvenció econòmica suposa l’acceptació específica per part
de la persona beneficiària de les presents bases i de les condicions fixades per la
seva aprovació.
- Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa
aplicable.
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6.- OBLIGACIONS DE LES EMPRESES I ENTITATS BENEFICIÀRIES

- No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- No tenir cap deute amb l’Ajuntament ni amb la Seguretat Social, l’Agència
Tributària estatal ni la Generalitat de Catalunya.
- Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a
l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas de no complir de les bases
reguladores o en cas que sigui necessària la corresponent renúncia.
- Els beneficiaris d’aquestes ajudes estaran obligats a prestar col·laboració, i a
facilitar quantes evidencies siguin requerides en l’exercici de les funcions de
control que corresponguin.

Les sol·licituds per concórrer a les convocatòries d’aquestes bases s’han de
formular mitjançant impresos normalitzats que es facilitaran a les oficines del
Registre General o que es poden trobar a la pàgina web municipal a l’adreça
http://www.moia.cat i es presentaran en el registre d’entrada de l’Ajuntament de
Moià o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16 de la Llei 39/2015, de
1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
La presentació de les sol·licituds comporta la plena acceptació d’aquestes bases.
No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi de la
corresponent sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat. La
presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant
perquè l'Ajuntament de Moià, si s’escau, en virtut del conveni de col·laboració en
matèria d'intercanvi d'informació tributària amb l'Agència Tributària, comprovi de
forma directa el compliment de les obligacions en aquesta matèria. No obstant
això, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, havent
d'aportar la corresponent certificació.
8- JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES AJUDES
La justificació d’aquest ajut i el compliment de la seva finalitat es consideren
realitzades, mitjançant la presentació de tota la documentació exigida en
aquestes bases.
Ara bé, pel que a la modalitat B en la qual s’hagi presentat declaració
responsable substitutòria de la caiguda d’ingressos, l’atorgament tindrà caràcter
de pagament avançat a la persona beneficiària amb el condicionant que haurà de
presentar la documentació requerida justificativa de la minoració dels ingressos
en els termes requerits, dins els quatre mesos següents a l’atorgament dels ajuts.
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- Que hagi mantingut la seva activitat econòmica com a mínim fins a 31 de
desembre de 2020.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

- Procedir al reintegrament dels fons percebuts per obtenir l’ajuda, falsejant les
condicions requerides o mostrar negativa a les actuacions de comprovació i
control financer previstes a la normativa de subvencions.

No s’exigiran garanties pels pagaments avançats.
L’Ajuntament de Moià realitzarà controls per a garantir el compliment de les
obligacions detallades en aquestes bases. Les persones beneficiaries hauran
d’aportar tota la documentació que li sigui requerida en el seu cas.
9- REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT
Sens perjudici de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin, l’Ajuntament
procedirà a la revocació de la subvenció proposada o concedida en els casos
d’incompliment següents:
• Falsejar les declaracions acreditatives de compliment dels requisits fixats en les
presents bases.

Per fer efectiu l’import de la subvenció a retornar, a la qual s’afegiran els
interessos de demora corresponents, podrà procedir-se per la via de
constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària.
10. COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS,
AJUDES, INGRESSOS O RECURSOS PER A LA MATEIXA FINALITAT
L’ajut atorgat serà compatible amb subvencions i ajuts d’altres administracions o
ens públics o privats, nacionals o internacionals amb el mateix objecte.

ACTA DE PLE

• La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control per part de l’òrgan municipal tutor de la subvenció.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

• Incompliment del deure de conservació de documents necessaris per acreditar
l’assoliment de les condicions establertes.

Aquesta subvenció resta sotmesa al règim de mínimis, de forma que la quantia
total dels ajuts que es puguin rebre no podrà superar la quantitat de 200.000 EUR
en un període de tres exercicis fiscals (d'acord amb l'establert al Reglament (UE)
1407/2013 de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108
del Tractat de Funcionament de la UE referent a les Ajudes de mínimis). Aquest
límit s'aplicarà a tots els ajuts de mínimis percebuts pel beneficiari, sigui quina
sigui la seva procedència, forma i l'objecte dels mateixos.
11. INFRACCIONS I SANCIONS
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el títol IV de la
LGS en el títol IV del RLGS i al títol IV de l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament.

12. Expedient 1944/2020. PUNT D'URGÈNCIA. Proposta d’acord

d’aprovació definitiva de Conveni entre l’Ajuntament de Moià
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Igualment seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals que es
puguin aplicar als sol·licitants d’aquesta subvenció econòmica.

i el Consorci del Moianès per al desenvolupament del
Projecte de Creació i Explotació d’un escorxador modular
d’ús compartit i abast comarcal
Favorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 2, Abstencions: 0,
Absents: 1

ANTECEDENTS DE FET
En relació a l’expedient d’aprovació d’un 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 abast
comarcal (Exp. 1944/2020):
1. En data 27 d’octubre del 2020, per l’alcaldia es dicta provisió d’inici
d’expedient.

ACTA DE PLE

L'acord proposat es resol favorablement per cinc vots a favor dels Sr.
Guiteras, Sr. Roselló, Sra. Bisbal, Sra Bonells i Sra. Ferrer Crusellas,
regidors d'Ara Moià, quatre vots a favor dels Sr. Marsinyach, Sr. Torras,
Sra. Tarter i Sra. Girbau, regidors de Junts per Moià, i un vot a favor de
la Sra. Tapia, regidora del PSC, i dos vots en contra dels Sr. Rimoldi i Sr.
Altarriba, regidors de Capgirem Moià. El vot del Sr. Ferrer Serra, regidor
d'Ara Moià, no computa per trobar-se fora del territori espanyol en el
moment de la celebració de la sessió plenària.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

L’acord d’incloure aquest punt d’urgència a l’ordre del dia es vota
favorablement per unanimitat/assentiment de tots els assistents.

3. En data 10 de novembre del 2020, s’aprova Decret d’Alcaldia 20200874, pel qual s’acorda entre d’altres, aprovar inicialment el conveni
anteriorment referenciat, exposar-lo al públic per un termini de 20 dies
hàbils i ratificar dit acord pel ple en la propera sessió que es celebri.
4. En data 18 de novembre del 2020, per acord de ple es ratifica el text
íntegre del decret anteriorment mencionat.
5. En data 2 de desembre del 2020, es publica el referenciat edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
6. En data 3 de desembre del 2020, es notifica l’acord adoptat al
Consorci del Moianès.
7. Consten incorporades a l’expedient les següents al·legacions,
formulades en temps i forma, contra l’acord d’aprovació del projecte,
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2. En data 27 d’octubre del 2020, per la Tècnica d’Administració
General, adscrita a Urbanisme s’emet informe jurídic sobre el
procediment administratiu a seguir per a l’aprovació de dit conveni.

per expressa menció del mateix, o bé indirectament per presentar un
caràcter col·lateral en algun dels seus extrems que s’hi mencionen:
a. 2020-E-RC-3327, de data 14 de desembre del 2020 de Dolors
Forcada i Oliver
b. 2020-E-RC-3318, de data 16 de desembre del 2020 de Albert
Forcada i Oliver
c. 2020-E-RC-3327, de data 17 de desembre del 2020 de Josep Solà i
Forcada
d. 2020-E-RE-1128, de data 24 de desembre del 2020, de Didac
Rimoldi Camí, en nom de Capgirem Moià

“FONAMENTS DE DRET
Primer. Sobre el procediment administratiu a seguir.
Encertadament la Tècnica d’Administració General, adscrita a
Urbanisme de l’Ajuntament de Moià, la Senyora Marta Matavera i Tajà
va identificar en diferents dels informes que consten incorporats a
l’expedient, que per tal de fer viable la construcció d’un escorxador
modular de Baixa intensitat, ús compartit i abast comarcal, a la
parcel·la identificada en l’expedient, calia tramitar els següents
expedients independents per part dels diferents organismes, que de
forma conveniada participaven en dit projecte. Així i a títol enunciat
calia per fer realitat dit projecte:
1. Expedient d’aprovació del conveni interadministratiu entre
l’Ajuntament de Moià i el Consorci del Moianès, per la coordinació
administrativa de funcions, tasques i execucions necessàries per fer
realitat el nou escorxador.
2. Expedient d’establiment i declaració d’un servei públic, segons la
normativa d’aplicació, d’escorxador comarcal.
3. Expedient d’actes preparatoris d’un contracte relatiu a l’aprovació de
la memòria tècnica valorada d’adequació de la parcel·la municipal per
la construcció d’un escorxador comarcal de baixa intensitat.
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8. En data 12 de febrer del 2021, el Secretari de l’Ajuntament de Moià,
Joan Manso Bosoms emet informe sobre les al·legacions formulades i
formula proposta de secretaria, en relació a l’estat del procediment, del
qual es reprodueixen pel seu interès en relació a l’acord els fonaments
de dret i conclusions del mateix:

ACTA DE PLE

f. 2021-E-RE-2, de data 4 de gener del 2021 de Dolç Nom de Maria
Tarter Armadans, en nom de Junts per Moià.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

e. 2020-E-RE-1130, de data 28 de desembre del 2020 de Jordi Costa
Blanch

4. Expedient de naturalesa patrimonial candent a la mutació demanial
subjectiva per tal d’afectar la part necessària de la parcel·la
referenciada a un servei o ús públic d’escorxador a desenvolupar pel
Consorci del Moianès.
5. Expedient d’actes preparatoris d’un contracte relatiu a l’aprovació de
la memòria tècnica valorada de construcció de l’escorxador modular de
baixa intensitat.
6. Expedient de modificacions pressupostàries, si escau, per tal de
finançar ambdós projectes d’obres.
7. Expedient de contractació de les obres d’adequació de la parcel·la
municipal per la construcció d’un escorxador comarcal de baixa
intensitat.
de

construcció

de

10. Expedient d’atorgament d’ambdues llicències, prèvia tramitació de
l’autorització d’ús temporal de la parcel·la davant de la Comissió
d’Urbamisme de la Catalunya Central.
De dits expedients, cal advertir que d’acord amb el conveni
interadministratiu inicialment aprovat correspon a l’Ajuntament de Moià
l’elaboració i tramitació dels expedients 1,3,4,6, 7 i 10 i al Consorci del
Moianès, l’elaboració i tramitació dels expedients 2,5,6,8 i 9.
I resulta especialment rellevant advertir, que si bé tots els expedients
anteriorment relacionats, persegueixen un interès comú que no és altre
que fer realitat el projecte de construcció de l’escorxador modular en
dita parcel·la, la fonamentació jurídica i el marc normatiu resulta
clarament diferenciat, i per tant a fi de garantir una adequada seguretat
jurídica dels interessats han de seguir els seus propis procediments
independents i complets, a tots els efectes. I lògicament, no cal dir que
han de ser tramitats per les administracions responsables de
conformitat amb l’abast del conveni subscrit.
En aquest context, l’objecte del present informe és donar resposta a les
al·legacions formulades per diferents interessats, en relació als
expedients de d’aprovació del conveni interadministratiu entre
l’Ajuntament de Moià i el Consorci del Moianès, per la coordinació
administrativa de funcions, tasques i execucions necessàries per fer
realitat el nou escorxador i expedient d’actes preparatoris d’un
contracte relatiu a l’aprovació de la memòria tècnica valorada
d’adequació de la parcel·la municipal per la construcció d’un escorxador
comarcal de baixa intensitat.
La jurisprudència ha entès des de sempre, que la resposta a les
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9. Expedient de sol·licitud de llicència d’obres i d’activitat per la
construcció d’un escorxador i ulterior explotació del mateix a la
parcel·la indicada

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021
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8. Expedient de contractació de les
l’escorxador modular de baixa intensitat.

al·legacions s’ha d’efectuar sempre des d’una perspectiva àmplia, amb
un clar principi d’actuació a favor de l’administrat, i és per aquest motiu
que es proposa efectuar un anàlisi jurídic de les al·legacions formulades
per tots es interessats, amb independència del seu contingut, però des
de la perspectiva normativa dels dos expedients que són objecte
d’anàlisi, remetent si fos el cas a l’expedient i ens competent per donarhi resposta si resten vinculades, a algun altra fase del llarg procés
administratiu en el que restem immersos.
Segon. Resposta a les al·legacions formulades, i proposta d’estimació o
desestimació.

En relació a l’oportunitat de la creació d’un servei públic val a dir, que
els factors jurídics d’aquest debat s’hauran de dilucidar en Expedient
d’establiment i declaració d’un servei públic, segons la normativa
d’aplicació, d’escorxador comarcal, que ja ha iniciat el Consorci del
Moianès, segons provisió remesa a tal efecte. I és per aquest motiu que
pertoca desestimar la primera de les al·legacions.
En relació a l’adequació urbanística i ambiental de l’activitat
referenciada, val a dir com s’exposa en els antecedents relacionats que
la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central ha
manifestat ja en el seu informe vinculant emès en la sessió de 13 de
novembre del 2020, sol·licitat per aquesta corporació que: “Atès allò
exposat fins ara, cal concloure que l’actuació podria ser admesa com
una ocupació temporal per la prestació de serveis públics, d’acord amb
el previst a l’article 53.6 del Text refós de la Llei d’urbanisme, sempre
que l’ús es configuri com la prestació d’un servei públic i tingui un
caràcter temporal, per causes degudament acreditades”. Així doncs cal
entendre que l’actuació és compatible urbanísticament, en els extrems
expressats per la CTUCC, almenys des d’una perspectiva iniciàtica com
la que ens trobem. Vist el sentir de compatibilitat urbanística,
manifestat per la CTUCC, l’anàlisi detallat sobre altres aspectes
ambientals o urbanístics s’hauran d’efectuar en el marc dels expedients
de sol·licitud de llicència d’obres i d’activitat per la construcció d’un
escorxador i ulterior explotació del mateix a la parcel·la indicada i
l’expedient d’atorgament d’ambdues llicències, prèvia tramitació de
l’autorització d’ús temporal de la parcel·la davant de la Comissió
d’Urbanisme de la Catalunya Central.
En relació al coneixement per part de la interessada de les actuacions a

Pàgina 42 de 65

Codi Validació: 32ZHZRNLMPXEHAEYYYZ4E2KR4 | Verificació: https://moia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 65

En l’al·legació tercera, posa de manifest que no ha estat informada de
la tramitació de dit expedient.

ACTA DE PLE

La Senyora Forcada i Oliver manifesta en les seves al·legacions primera
i segona, qüestions relacionades amb l’oportunitat de la creació d’un
servei públic d’escorxador comarcal de baixa intensitat, tenint en
compte que existeix l’Escorxador Comarcal del Moianès, ubicat en el
mateix polígon i apunta també a l’adequació urbanística i ambiental de
l’activitat referenciada.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

2020-E-RC-3327, de data 14 de desembre del 2020 de Dolors
Forcada i Oliver

desenvolupar, des d’una perspectiva estrictament jurídica es posa en
coneixement que ambdós expedients han estat exposats a informació
pública, tal com procedeix en aquells supòsits, en que existeix una
pluralitat d’interessats destinataris materials d’actuació, complint-se
escrupolosament allò establert en la normativa de referència.
És per aquest motiu que les al·legacions exposades han d’ésser
íntegrament desestimades, se’ns perjudici de la seva consideració en
l’expedient administratiu que pertoqui.
2020-E-RC-3318, de data 16 de desembre del 2020 d’Albert
Forcada i Oliver

En relació a les al·legacions formulades pel Senyor Solà i Forcada
davant del Consorci del Moianès, que es centren en la compatibilitat
urbanística, ambiental de l’actuació, així com en l’oportunitat de la
prestació del servei, es donen per reproduïdes les manifestacions
efectuades en aquest informe, se’ns perjudici d’un anàlisi més acurat
en els expedients d’establiment del servei públic i en el marc de
l’atorgament de la llicència urbanística i d’activitat a favor del Consorci
del Moianès, que requerirà com es lògic de la corresponent autorització
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.
2020-E-RE-1128, de data 24 de desembre del 2020, de Dídac
Rimoldi Camí, en nom de Capgirem Moià
Les al·legacions formulades pel Grup Capgirem Moià inclouen diferents
apreciacions i reflexions en relació, a l’empresa privada Escorxador
Comarcal del Moianès, la gestió econòmica i funcional de la nova
instal·lació, el cost total del projecte, l’emplaçament de l’activitat i la
distància necessària amb altres explotacions ramaderes, els processos
de depuració d’aigües, la possible ubicació en altres municipis, la
compatibilitat amb altres equipaments existents a la parcel·la i la
concreció del terreny cedit.
Com ja s’ha exposat, ad supra, pertoca en aquest informe tècnic valorar
aquelles al·legacions que responen a aspectes directament vinculats
amb les obligacions pròpies del conveni i l’aprovació del projecte
d’adequació de la parcel·la, havent de deixar per altres expedients
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El Senyor Solà i Forcada formula petició al registre d’accés a la
informació per tal de formular les oportunes al·legacions. I és en aquest
sentit, que ambdós expedients s’han exposat al públic mitjançant
edictes al diari oficial, i la documentació necessària per la formulació
d’al·legacions ha resultat plenament accessible.

ACTA DE PLE

2020-E-RC-3327, de data 17 de desembre del 2020 de Josep
Solà i Forcada

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

Les al·legacions del Senyor Forcada i Oliver són en el fons, no en la
forma, coincidents amb les formulades per la Senyora Forcada i Oliver.
És per això que els arguments esgrimits es donen per reproduïts i es
proposa desestimar les al·legacions exposades, se’ns perjudici de la
seva consideració en l’expedient administratiu que pertoqui.

procedimentals anteriorment
pertinents que puguin ésser.

descrits

les

altres

reflexions,

per

En aquest sentit les reflexions sobre la gestió urbanística, els processos
judicials i altres aspectes connexos relacionats amb l’empresa
Escorxador Comarcal del Moianès, no presten una relació directa amb
els expedients informats, se’ns perjudici que calgui tenir en
consideració els altres serveis públics o privats d’escorxador existents a
la comarca, en la memòria justificativa d’establiment del servei. I serà
en aquesta memòria on caldrà detallar el model de gestió econòmica i
funcional de la nova instal·lació.

No pertoca en aquest informe entrar a valorar factors d’oportunitat
política, que es fan constar en les al·legacions, se’ns perjudici del
caràcter legítim en termes polítics de les mateixes. Per últim la
proposta de conveni concreta el terreny efectivament cedit per
emplaçar l’activitat.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

En relació a la compatibilitat urbanística, l’emplaçament de l’escorxador
i l’existència d’altres equipaments municipals a l’entorn, cal tenir en
compte que l’expedient d’aprovació del projecte incorpora informe de
l’arquitecte municipal que valida tal emplaçament i en declara la
compatibilitat urbanística. És cert com s’apunta que en el moment de la
sol·licitud de la llicència d’obres, caldrà evacuar el pertinent informe del
DARP sobre distàncies i activitats ramaderes pròximes, concretament
aquesta és una de les condiciones suspensives que es faran constar en
l’aprovació definitiva.

ACTA DE PLE

En relació al cost total del projecte, ha quedat acreditat en l’expedient
quin és el cost d’adequació de la parcel·la, a la vegada que sha fet
constar en l’informe d’intervenció, que presenta subvenció vinculada de
la Diputació de Barcelona (veure informe d’intervenció).

2020-E-RE-1130, de data 28 de desembre del 2020 de Jordi
Costa Blanch
Les al·legacions formulades pel Senyor Costa Blanch tant a l’aprovació
del Conveni, com a l’aprovació del projecte d’adequació de la parcel·la i
urbanització, pivoten essencialment sobre l’origen dels fons públics
necessaris per portar a terme les obres d’urbanització i adequació de la
parcel·la. En aquest sentit, dit informe es remet a l’Informe
d’Intervenció incorporat a l’expedient sobre la sostenibilitat financera
de l’actuació en relació a les arques públiques de l’Ajuntament de Moià.
En aquest sentit es fa constar, que el projecte ha estat redactat per
encàrrec del Consorci del Moianès, i dita institució n’ha assumit els
honoraris. Pel que fa al finançament de les obres del projecte que ara
s’aprova definitivament amb diferents condicions suspensives, es fa
constar que segons Informe d’Intervenció la corporació té compromesa
una subvenció de la Diputació de Barcelona per finançar dita
adequació. És per aquest motiu que les obligacions derivades del
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En conseqüència es proposa estimar parcialment les al·legacions
formulades, en el sentit de concretar el cost de l’actuació d’adequació i
a la vegada precisar l’emplaçament i el terreny cedit.

Conveni per l’Ajuntament de Moià no pressuposen cap afetació a les
seves arques públiques.
Les al·legacions també incideixen amb la gestió urbanística, els
processos judicials i altres relacionats amb l’empresa privada
Escorxador Comarcal del Moianès, i amb l’oportunitat de l’establiment
del servei, que com s’ha exposat per molt pertinents que puguin arribar
a ésser no poden ser respostes en aquest informe, perquè corresponen
a altres processos d’informació pública, que s’obriran en un futur
(establiment de servei públic), o fins i tot assumptes vinculats a
processos judicials en curs (en allò relacionat amb l’empresa privada
Escorxador Comarcal del Moianès).

En relació a la sostenibilitat financera, en el context del Pla d’Ajust,
s’incorpora a l’expedient informa de la intervenció municipal sobre dits
extrems; prenent en consideració que el cost de la redacció del projecte
d’obres d’urbanització i adequació de la parcel·la ha estat assumit pel
Consorci del Moianès, i que les obres derivades de dita adequació seran
finançades per la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla General
d’Inversions, segons confirmació expressa al Registre General de
l’Ajuntament.
CONCLUSIONS
Proposta de resolució
En relació a l’expedient d’aprovació d’un 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 abast
comarcal (Exp. 1944/2020), es proposa al ple:
1. Estimar parcialment, en relació a l’expedient d’aprovació d’un
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 abast comarcal (Exp. 1944/2020), les
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En relació a les propostes primera, segona, tercera i quarta, es proposa
estimar-les en tota la seva integritat i elevar proposta d’aprovació
definitiva al Ple que incorpori les apreciacions efectuades en les
mateixes.
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Les al·legacions formulades pel Grup Municipal Junts per Moià es
centren fonamentalment en millorar la proposta de conveni millorada
inicialment, i en aquest sentit demanen que s’inclogui una comissió de
seguiment del conveni, formada per membres de les dues
administracions firmants; que es delimiti l’abast del conveni en relació a
la porció de terreny necessària per realitzar el projecte, que es detallin
a la clàusula sisena les actuacions contingudes en el projecte que haurà
d’assumir l’Ajuntament de Moià, així com el cost i el finançament de les
obres d’adequació del terreny i obra civil i que es valori el caràcter
sostenible financerament del conveni subscrit.

ACTA DE PLE

2021-E-RE-2, de data 4 de gener del 2021 de Dolç Nom de Maria
Tarter Armadans, en nom de Junts per Moià.

al·legacions formulades per Dídac Rimoldí Camí, en nom de Capgirem
Moià en el sentit de concretar el cost de l’actuació d’adequació i a la
vegada precisar l’emplaçament i el terreny cedit, tot desestimant la
resta d’al·legacions formulades.

4. Aprovar definitivament el text refós del 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 abast
comarcal, segons proposta que consta com annex

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

3. Desestimar les al·legacions formulades pels Senyors Jordi Costa
Blanch, Josep Solà i Forcada, Albert Forcada i Oliver i Dolors Forcada i
Oliver, pels motius exposats en l’Informe de Secretaria que consta
incorporat a l’expedient, tot advertint a tots els al·legants que les
desestimacions aprovades, no prejutgen la pertinència de les mateixes
en altres expedients administratius; petinència que haurà d’ésser
valorada per l’Administració actuant segons Conveni, en el context
normatiu que resulti d’aplicació a cada procediment.

ACTA DE PLE

2. Estimar parcialment, en relació a l’expedient d’aprovació d’un
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 abast comarcal (Exp. 1944/2020), les
al·legacions formulades per Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, en
nom de Junts per Moià, en el sentit de que s’inclogui una comissió de
seguiment del conveni, formada per membres de les dues
administracions firmants; que es delimiti l’abast del conveni en relació a
la porció de terreny necessària per realitzar el projecte, que es detallin
a la clàusula sisena les actuacions contingudes en el projecte que haurà
d’assumir l’Ajuntament de Moià, així com el cost i el finançament de les
obres d’adequació del terreny i obra civil, tot desestimant la resta
d’al·legacions formulades.

6. Ordenar la publicació íntegra del present acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al tauler d’anuncis i al web municipal, per a
generant coneixement, a la vegada que s’ordena inscriure el present
conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la
Generalitat de Catalunya”.

I per tot el què s’ha exposat, es proposa al ple, l’adopció dels
següents acords:
Primer. Estimar parcialment, en relació a l’expedient d’aprovació d’un
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 abast comarcal (Exp. 1944/2020), les
al·legacions formulades per Dídac Rimoldí Camí, en nom de Capgirem
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5. Notificar l’adopció del present acord al Consorci del Moianès, a Dídac
Rimoldí Camí, Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, Jordi Costa Blanch,
Josep Solà Forcada, Albert Forcada i Oliver i Dolors Forcada i Oliver, als
efectes oportuns.

Moià en el sentit de concretar el cost de l’actuació d’adequació i a la
vegada precisar l’emplaçament i el terreny cedit, tot desestimant la
resta d’al·legacions formulades.

Quart. Aprovar definitivament el text refós del 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 abast comarcal, segons proposta que consta com annex

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

Tercer. Desestimar les al·legacions formulades pels Senyors Jordi Costa
Blanch, Josep Solà i Forcada, Albert Forcada i Oliver i Dolors Forcada i
Oliver, pels motius exposats en l’Informe de Secretaria que consta
incorporat a l’expedient, tot advertint a tots els al·legants que les
desestimacions aprovades, no prejutgen la pertinència de les mateixes
en altres expedients administratius; petinència que haurà d’ésser
valorada per l’Administració actuant segons Conveni, en el context
normatiu que resulti d’aplicació a cada procediment.

ACTA DE PLE

Segon. Estimar parcialment, en relació a l’expedient d’aprovació d’un
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 abast comarcal (Exp. 1944/2020), les
al·legacions formulades per Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, en
nom de Junts per Moià, en el sentit de que s’inclogui una comissió de
seguiment del conveni, formada per membres de les dues
administracions firmants; que es delimiti l’abast del conveni en relació a
la porció de terreny necessària per realitzar el projecte, que es detallin
a la clàusula sisena les actuacions contingudes en el projecte que haurà
d’assumir l’Ajuntament de Moià, així com el cost i el finançament de les
obres d’adequació del terreny i obra civil, tot desestimant la resta
d’al·legacions formulades.

Sisè. Ordenar la publicació íntegra del present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis i al web municipal, per
a generant coneixement, a la vegada que s’ordena inscriure el present
conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la
Generalitat de Catalunya”.
ANNEX
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.
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Cinquè. Notificar l’adopció del present acord al Consorci del Moianès, a
Dídac Rimoldi Camí, Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, Jordi Costa
Blanch, Josep Solà Forcada, Albert Forcada i Oliver i Dolors Forcada i
Oliver, als efectes oportuns.

INTERVENEN
D’una banda, l’AJUNTAMENT DE MOIÀ, representat pel seu Alcalde
Senyor Dionís Guiteras i Rubio, Alcalde, assistit pel secretari de
l’Ajuntament, Senyor Joan Manso Bosoms
I de l’altra, el CONSORCI DEL MOIANÈS, representat pel seu
President, Senyor Oriol Batlló Ferriol, assistit pel Secretari del Consorci
del Moianès Senyor Jaume Salés Malián.
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,

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
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Dit Projecte, estimat en un cost de TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL
DOS-CENTS 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 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.
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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.

ACTA DE PLE

EXPOSEN

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.

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
reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen el present
CONVENI DE COL·LABORACIÓ, que es regirà pels següents:
PACTES
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

Pàgina 49 de 65

Codi Validació: 32ZHZRNLMPXEHAEYYYZ4E2KR4 | Verificació: https://moia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 49 de 65

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. A la vegada que
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 contractació 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.

ACTA DE PLE

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.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

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.

d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, tal com ha quedat
exposat.
SEGON.- Durada
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.

A) Obligacions derivades de l’atorgament de la subvenció de la
Diputació de Barcelona
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:
1.

2.

3.

4.

5.

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.
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.
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.
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.
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
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TERCER.- Obligacions del Consorci del Moianès
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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.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

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 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.

audiovisuals.
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.





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.

ACTA DE PLE

Altres obligacions derivades de l’atorgament de la subvenció:
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6.

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:





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
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B) Obligacions de control, seguiment i compliment





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. L’Ajuntament
de Moià es reserva de conformitat amb la normativa urbanística, la
competència per obtenir les autoritzacions per desenvolupar l’activitat
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C) Obligacions de caràcter urbanístic i continuïtat de l’activitat

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021



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.
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que es promou
2. Assumir la part de finançament corresponent a la partida
d’adequació del terreny i obra civil, segons projecte aprovat inicialment
per Decret d’Alcaldia 2020-1084 de data 22 de desembre del 2020, i
redactada per Josep Novellas Sala, col·legiat núm. 3906 del Col·legi
Enginyers tècnics agrícoles i forestals de Catalunya, amb un import, iva
inclòs de 117.431,12€.
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.

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.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

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.

ACTA DE PLE

5. Informar de totes les incidències relatives a les actuacions
subvencionades.

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:
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
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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.
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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.
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
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C) Mutació demanial subjectiva
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La cessió a favor del Consorci del Moianès comporta la transferència de
domini del terreny i de la possessió dels terrenys identificats en el
present Pacte.

ACTA DE PLE

quadrats (17*25), dins de la totalitat de la finca, que es cedeix en el
present conveni, fent constar expressament que queda garantit el dret
de pas dins de la mateixa per tal d’accedir a l’àmbit efectivament cedit:

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:

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.
2on.- Assumpció del
l’execució del Projecte

pagament

de

despeses

inherents

a

Les part s’obliguen al pagament de totes aquelles despeses vinculades
a cadascuna de les actuacions, que li corresponen segons el present
conveni.

ACTA DE PLE

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.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

1er.- Dotació pressupostària

Per l’adequat seguiment del present Conveni i en ares, a una efectiva
coordinació de les obligacions contragudes en el mateix per cada part,
es crea una comissió de seguiment integrada pel President del Consorci
del Moianès, l’Alcalde de Moià, els secretaris i interventors d’ambdues
corporacions i els tècnics especialistes de cada corporació.
Aquesta comissió paritària de seguiment es reunirà tantes vegades com
resulti necessari per una adequada execució del projecte previst en dit
conveni.
VUITÈ.- 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
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SETÈ.- Comissió paritària de seguiment

contingut del Pacte Segon.
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.

En tot allò no previst, regiran l’establert en la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i la 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.

13. Expedient 596/2018. Dació de compte al Ple de la corporació de

l'informe emès per l'interventor municipal sobre el seguiment del pla
d'ajust al quart trimestre 2020.

En data 5 de febrer de 2015, la Comissió Delegada del Govern para assumptes
econòmics determinà les condicions per la concertació d’operacions de crèdit a
subscriure a partir de 2015 amb càrrec al fons de finançament per entitats locals,
establint el tipus d’interès i condicions aplicables.
En data 17 de març de 2015, l’Ajuntament de Moià, en sessió plenària
extraordinària, aprovà per unanimitat el Pla d’Ajust fins l’any 2025, el qual donava
compliment als requisits fixats en el Reial decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel
qual es determinaven les condicions d’informació i procediments necessaris per
establir un mecanisme de finançament pel pagament a proveïdors dels ens locals.
En l’esmentat acord es sol·licità al ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
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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.

ACTA DE PLE

NOVÈ.-Jurisdicció competent i legislació aplicable

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

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.

la concertació d’un crèdit per un import màxim de 7.402.325,31 €, cas que el Pla
fos valorat favorablement.
Per resolució d’11 de maig de 2015, el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques aprovà la formalització per l’Ajuntament de Moià d’un préstec amb el
Fons de Finançament a les entitats Locals, deixant d’aplicar les retencions en la
participació en tributs de l’Estat a partir de la formalització del mateix.
En data 15 de juny de 2015 es signà contracte de préstec entre l’Ajuntament de
Moià i l’Institut de Crèdit Oficial en representació de l’Administració General de
l’Estat amb càrrec al fons de Finançament a entitats Locals, del compartiment
fons en liquidació pel finançament als proveïdors dels ens locals, mitjançant els
fons d’ordenació, d’acord amb el RDL 17/2014 i els acords de la Comissió
Delegada del govern per assumptes econòmics, per import de 7.320.637,91 €.

l’informe de morositat i del període mig de pagament
l’Ajuntament de Moià corresponent al quart trimestre de 2020.

de

Amb la publicació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials s’estableix a l’article 4 la obligatorietat
d’elaborar i trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda, així com a la Comunitat
Autònoma, els informes trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos
per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
Amb data 30 de juliol es va publicar al BOE el Reial Decret 635/2014, de 25 de
juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de
pagament a proveïdors de les administracions públiques, i les condicions i el
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Amb data 23 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret 1040/2017, de 22
de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel
qual es despleguen a metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de
retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Es dona compte al ple de la Corporació de l’informe de morositat i del període
mig de pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Moià corresponent al quart
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14. Expedient 667/2016. Dació de compte al Ple de la corporació de

ACTA DE PLE

Es dona compte al ple de la Corporació de l’informe de seguiment del Pla d’ajust
de l’Ajuntament de Moià, aprovat el 17 de març de 2015, corresponent al quart
trimestre de 2020.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

En data 5 d’abril de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Moià, s’acollí a l’ampliació del
termini de carència i amortització de l’operació creditícia anteriorment descrita,
tot respectat els imports màxims de deute fixats en el pla inicialment aprovat.

1 mes
3.661,45 €
ambiental SCP

Realització d’un espectacle de
videomapping per les festes de
Nadal
10 dies
5.888,00 €
Areamapping
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ACTA DE PLE

trimestre de 2020

Excavacions
Padrisa SL

Obres de millora dels camins
municipals d’ús públic

1 mes

19.481,00 €

Josep Colomer
Gallaguet

Treballs de reparació del col·lector
de la xarxa de clavegueram de
l’Avinguda de la Vila/carrer
Esperanto

1 mes

11.210,65 €

Isaac Morales
Ramírez

4.579,85 €

Borgen Studio SL

6.279,30 €

Components
elèctrics Vic SL

7.114,80 €

Roig i Fills
Associats SA

Actualització i millora de la pàgina
web del Museu de Moià
Modificació quadre elèctric i el
trasllat del mateix a la planta
baixa de l’edifici de la Piscina
Municipal
Senyalització de descoberta del
Patrimoni Natural del Parc
Prehistòric de les Coves del Toll de
Moià

Del 23/7/2020 al
31/12/2020

Dos mesos

Del 26/11/2020 al
31/12/2020

Instal·lació d’una pèrgola i un
paviment de tarima exterior a la
piscina municipal

2 mesos

11.808,54 €

Oritex
Distribuciones SL

Redacció del Projecte executiu de
l’aparcament soterrat del Cap

2 mesos

13.550,00 €

MCM Enginyeria

Prestació del servei de redacció
del Projecte de distribució interior
de Can Rocafort

3 mesos

7.126,90 €

Gemma José
Torra

Subministrament d'equipament
amb destinació al parc de material
de l'Ajuntament

1 mes

3.985,74 €

Xandri's Brothers
SL

Reasfaltat de paviments
deteriorats en diferents carrers del
municipi

1 mes

38.442,49 €

Pasquina SA

11.100,27 €

Sistemes de
Seguretat
Procam SL

Instal·lació́ ́ d’un sistema de
videovigilància al Parc Prehistòric
de les Coves del Toll de Moia

Del 16/10/2020 al
31/12/2020

Obres d’arranjament de camins
d’acord al Pla de Prevenció
d’Incendis Forestals (PPI) 2020

5 setmanes

32.928,00 €

Excavacions
Padrisa SL

Serralleria per la construcció d’una
passera a l’interior de la Cova de
les Toixoneres, al Parc Prehistòric
de les Coves del Toll de Moia

2 mesos

13.297,90 €

Ferran Franquesa
Sentias

3 mesos

4.235,00 €

Francesc Moral
Ramírez

Direcció de les obres de
rehabilitació actuacions 2 i 4 a la
Casa Consistorial de “Can
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1 mes

ACTA DE PLE

Treballs forestals d’obertura de
franja perimetral de baixa
combustibilitat a la urbanització
Montví de Baix, Sector A1, de
Moià.

7.316,87 €

Cat Arqueòlegs
SL

Redacció de dues memòries
valorades de millora de seguretat
viària i accessibilitat

2 mesos

6.134,70 €

Projectes i
Direccions
d’Obra Publica
SCP

Treballs de pavimentació de
l’estació dels vehicles elèctrics

3 setmanes

4.732,10 €

Jaume Salvador
Corrius

Servei d'un Educador Social en
medi obert

6 mesos

9.816,00 €

Cooperativa
Doble Via

Aarranjament de les Faixes per
vehicles elèctrics

3 setmanes

7.182,56 €

Xavier Serra
Carrera

Substitució i instal·lació de
tanques noves a "El Molí Nou"

1 mes

4.693,93 €

Disseny Barraca
SL

Implementació del Pla
d'Intervenció del projecte contra
l'assetjament escolar (3a fase)

1 any

10.500,00 €

Eines Serveis
Socioeducatiu
SCCL

Confecció de l’inventari de les
instal·lacions de
telecomunicacions, línia de baixa
tensió , línia de mitja tensió i
enllumenat, i de l’arbrat (públic i
privat) afectat per les
instal·lacions aèries

10 setmanes

5.929,00 €

Jordi Castillo
Serrabasa

Control tècnic de l’execució de la
urbanització de EL PRAT

6 mesos

1.815,00 €

Francesc Moral
Ramirez

Millora de camins per a la gestió
forestal sostenible

1 mes

26.771,86 €

Excavacions
Padrisa SL

Subministrament de dipòsits de
descàrrega de producte químic
per a la Piscina Municipal

10 dies

7.696,81 €

Hidrotuït SLU

Subministrament de vidre activat
AFM pel filtre de la piscina
municipal

10 dies

10.385,28 €

Equiclor SL

Manteniment del Gestor
d’Expedients Gestiona

Del 20/05/2020 al
19/05/2021

8.709,53 €

Espublico
Servicios para la
Administración
SA

Servei de Socorrisme per a la
Piscina Municipal 2020

Del 20/06/2020 al
6/09/2020

11.455,00 €

Consell Esportiu
del Bages

Assegurança dels danys als
equipaments municipals

De l'1/04/2020 al
31/03/2021

5.471,48 €

MGS Seguros y
Reaseguros SA

Servei de Prevenció de Ríscos
Laborals per a l’any 2020

De l'1/01/2020 al
31/12/2020
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Excavacions arqueològiques a la
Cova del Toll pel sanejament de
material inundació,

ACTA DE PLE

Rocafort”

3.538,04 €

DUCKS
Comunicació, SL

Servei de revisions mèdiques per
al 2020

5 mesos

2.520,00 €

MUNBY 2004, S.L

Redacció del Projecte de Millora
d’Itineraris per a Vianants al
Carrer Remei

1 any

5.929,00 €

Paymacotas
Engineering, SA

Millora i reparació dels paviments
carrer Onze de setembre, Miquel
de Vilarrúbia, Richard Wagner i
Gravadors Abadal, per
desenvolupament de la Millora
dels itineraris i camins escolars de
Moià

3 setmanes

11.011,00 €

Excavacions
Padrisa SL

Subministrament de grava
reciclada per Camins Públics

1 any

8.046,50 €

Excavacions
Padrisa SL

Construcció de tres pous al carrer
Gravadors Abadal

3 mesos

3.726,80 €

Excavacions
Padrisa SL

16. PUNT D'URGÈNCIA. Moció de suport a Pablo Hasél

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

A proposta del Grup Polític Junts per Moià, s’acorda favorablement incorporar
aquesta Moció a l’ordre del dia, per cinc vots a favor dels Sr. Guiteras, Sr. Roselló,
Sra. Bisbal, Sra Bonells i Sra. Ferrer Crusellas, regidors d'Ara Moià, quatre vots a
favor dels Sr. Marsinyach, Sr. Torras, Sra. Tarter i Sra. Girbau, regidors de Junts per
Moià, dos vots a favor dels Sr. Rimoldi i Sr. Altarriba, regidors de Capgirem Moià i
un vot d’abstenció de la Sra. Tapia, regidora del PSC. El vot del Sr. Ferrer Serra,
regidor d'Ara Moià, no computa per trobar-se fora del territori espanyol en el
moment de la celebració de la sessió plenària.
L'acord d'adherir-se a la moció s'aprova per unanimitat i assentiment de tots els
assistents. El vot del Sr. Ferrer Serra, regidor d'Ara Moià, no computa per trobar-se
fora del territori espanyol en el moment de la celebració de la sessió plenària.
Després d’un parell d’esmenes del grup Capgirem Moià respecte al text proposat
per l’AMI (canviar la paraula ciutadania per població al punt 2 de l’acord i afegir
les paraules “fer-li arribar tot el nostre suport” al punt 3) i acceptades per tots els
assistents, el text definitiu queda de la següent manera:
MOCIÓ DE SUPORT A PABLO HASÉL
El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès en
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Tasques de suport de disseny
gràfic

ACTA DE PLE

1.743,50 €

la detenció el dia 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél
acusat d’apologia del terrorisme i de calúmnies i injúries a la Corona i a les
institucions de l'Estat arran de la lletra d’una cançó i de 62 missatges a la xarxa
social twitter entre 2014 i 2016.
Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet
sentir la seva veu i la seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat en tota
democràcia consolidada. Ens ha quedat novament clar que aquest no és el cas de
l’Estat Espanyol, un Estat que s’ha posat en el punt de mira d’organitzacions
internacionals per la limitació que està posant de forma aberrant a la Llibertat
d’expressió i per la gestió autoritària amb pèrdua de drets fonamentals.

L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han
esplaiat en els darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme i
del franquisme mentre, per altra banda, es distorsionen fets i accions que
qüestionen aquests moviments antidemocràtics i que representen una crítica i
una valoració emmarcada en la llibertat d’expressió.

1. Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que
posen en entredit les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders
que ha de ser un dels pilars de tota democràcia.
2. Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i
d’expressió i en la defensa dels drets fonamentals de tota la població.
3. Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l’expressió del seu
pensament a través de les seves cançons i les seves piulades, demanar-ne
l’amnistia i fer-li arribar tot el nostre suport.

ACTA DE PLE

Per tot això, el municipi de MOIÀ, aprova els següents ACORDS:

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està
recollit a l’article 19è de la Declaració Universal dels Drets Humans.

5. Comunicar aquest acord al govern espanyol, al Congrés i a l’Associació de
Municipis per la Independència.

Les intervencions que s’han produït en l’ apartat de la part resolutiva de la sessió
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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4. Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest tipus de
delictes i on es protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

17. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia dictats des de la darrera

sessió plenària: 0025/2021 de data 22 de gener de 2021 al Decret
0091/2021 de data 11 de febrer de 2021. ( Els podreu trobar ja
penjants a l’expedient de gestiona núm. 38/2021)

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.

C) PRECS I PREGUNTES

ACTA DE PLE

Les intervencions que s’han produït en l’ apartat de Control de l’Acció de Govern
han quedat enregistrades en el vídeo de la sessió certificat per la Secretaria.

Número: 2021-0002 Data: 19/03/2021

Es dona compte al Ple de la Corporació dels Decrets d'Alcaldia dictats des de la
darrera sessió plenària: des del Decret 0025/2021 de data 22 de gener de 2021 al
Decret 0091/2021 de data 11 de febrer de 2021. (expedient de gestiona núm.
38/2021)

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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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.

