ACTA

DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 17 DE FEBRER DE 2016, NÚM. 2
A la Sala de sessions de l’Ajuntament, es reuneixen els membres de la Corporació per
a tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, del present Ple.
Data i hora d'inici: dia 17 de febrer de 2016 a les 20.45 hores
Data i hora de finalització: dia 17 de febrer de 2016 a les 20.45 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sra. Núria Reynés i Molist
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sr. Josep Antoni Alcantarilla i León
Sr. Martí Padrisa i Prieto
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal
Sra. Anna Roca i Querol
Sr. Joan Maria Navarro i Clarà
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Montserrat Girbau i Passarell
Excusen la seva absència
Sra. Mireia Cañas i Soler
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE

DEL

DIA

1. RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA
SESSIÓ.
2. PROPOSTA D’ APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MOIÀ DE LA FIGURA DE
LA ZONA VERDA I DE L’EQUIPAMENT A L’ENTORN DE L’ANTIGA FÀBRICA
TÈXTIL BCH.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord amb
l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la
sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
1.-RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA
SESSIÓ
L'article 46.2.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i
l’article 79 del RD 2568/1986 de 28 de desembre, del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, estableixen que les sessions
extraordinàries que hagin estat convocades amb caràcter urgent hauran de ser
ratificades pel Ple.
La urgència està motivada pel fet que si el punt núm. 2 inclòs a l'ordre del dia, es pot
aprovar avui, la Comissió d’Urbanisme de Manresa es reuneix el dia 3 de març de 2016
i en el seu ordre del dia inclouran l’aprovació definitiva d’aquesta modificació.
Tenint en compte que ens ho han comunicat amb molt poc temps, això impedeix la
convocatòria d'un ple extraordinari respectant els terminis legals de notificació.
Sotmès a votació, la urgència de la sessió, el Ple de la Corporació per unanimitat dels
assistents amb dotze vots a favor dels tretze regidors que integren el consistori,
acorda declarar, ratificar i aprovar la urgència de la convocatòria de la sessió plenària.
2.-PROPOSTA D’ APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MOIÀ DE LA FIGURA DE LA
ZONA VERDA I DE L’EQUIPAMENT A L’ENTORN DE L’ANTIGA FÀBRICA TÈXTIL
BCH.
Atès que en data catorze de desembre de dos mil quinze, mitjançant Provisió d’Alcaldia
es va acordar iniciar l’expedient de modificació puntual de la revisió del Pla General
d’Ordenació Urbana de Moià de la figura de la zona verda i de l’equipament a l’entorn
de l’antiga fàbrica tèxtil BCH, que permetrà la implantació proposada en el Projecte
bàsic i executiu per a l’adequació i ampliació del local social Les faixes.
Atès que pels Serveis Tècnics Municipals en data catorze de desembre de dos mil
quinze es va elaborar i redactar el projecte de modificació puntual de la revisió del Pla
General d’Ordenació Urbana de Moià de la figura de la zona verda i de l’equipament a
l’entorn de l’antiga fàbrica tèxtil BCH.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió extraordinària i urgent de data vint-i-u de
desembre de dos mil quinze va prendre l’acord d’aprovar inicialment l’expedient de
modificació puntual de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Moià de la
figura de la zona verda i de l’equipament a l’entorn de l’antiga fàbrica tèxtil BCH.
Atès que durant el període d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial, no es
varen presentar al·legacions.
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Vist que dels informes sectorials sol·licitats als diferents departaments s’han rebut els
següents: Departament de Cultura, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i
Governació a través del departament de Territori i Sostenibilitat.
Vist que de la Direcció General de Comerç, s’ha rebut un escrit indicant que el termini
màxim per a resoldre el procediment serà de dos mesos i si no es rep informe
s’entendrà positiu.
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR provisionalment l’expedient de Modificació Puntual de la revisió
del Pla General d’Ordenació Urbana de Moià de la figura de la zona verda i de
l’equipament a l’entorn de l’antiga fàbrica tèxtil BCH, en compliment dels articles 85,
86 bis i 98 del text refós de la llei d’urbanisme consolidat amb les modificacions
introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011,
del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
SEGON.- ELEVAR l’expedient de la Modificació Puntual del PGOUM de Moià als Serveis
Territorials d’Urbanisme de la Catalunya Central, amb la finalitat que resolguin sobre la
seva aprovació definitiva.
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords als interessats.
QUART.- FER PÚBLIC L’ACORD d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord
amb l’article 8.5 c) del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
Refós de la Llei d’Urbanisme.
CINQUÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-president
per a la formalització dels presents acords.
Sr. Clusella.- És un tema que ja havíem vist el desembre amb l’aprovació inicial, és
per fer l’aprovació provisional. Havent passat els terminis d’al·legacions, no n’hi ha
hagut cap i tampoc cap informe negatiu.
Sra. Tarter.-En relació als informes pendents de rebre, a la proposta d’acord diu que
hem rebut el de Comerç, en canvi a l’informe de l’arquitecte posa que està pendent de
rebre, tenen dos mesos per contestar. Això potser s’hauria de canviar a la proposta.
I a quins terminis anem quan a les obres? Quan fem l’aprovació, heu d’enviar la
documentació a Manresa, on –entenem- que han de fer un informe per llavors tornar a
anar al ple. O ja és definitiu? Saber els terminis.
Sr. Clusella.- La competència d’aprovació del Planejament general és de la
Generalitat. El que hem d’aprovar els ajuntaments és l’aprovació inicial i provisional.
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Ara l’Ajuntament hem fet l’aprovació provisional, l’expedient passa a la Comissió
d’Urbanisme- que es reuneix un cop al mes- i l’avaluen. A la Comissió hi participen els
representants dels diferents departaments de la Generalitat, on discuteixen els temes
i fan l’aprovació definitiva, si cal. La propera comissió d’urbanisme és el dia tres de
març, la fan a Moià. El fet que fem el Ple avui és perquè hi ha temps per incloure’l a
l’ordre del dia d’aquesta Comissió, que és el compromís que tenen. A partir d’aquesta
data estarà aprovat definitivament, es publica i ja és vigent.
La Comissió podria denegar-ho, o aprovar-ho amb restriccions. En aquest cas, hauríem
de fer la modificació que ells ens diguessin i ho tornaríem a enviar per aprovar-ho
definitivament, o suspendre l’aprovació.
Sra. Tarter.-El fet que faltin aquets informes que vam demanar no pot influenciar en
aquesta decisió?
Sr. Clusella.- Com que a la Comissió hi són representats els diferents departaments,
és la pròpia Comissió que decidirà si els fa falta els informes o si el donen per bo.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels dotze regidors/es
assistents, dels tretze que formen el consistori, amb nou vots a favor del grup
municipal d’Ara Moià i tres vots a favor del grup municipal Convergència i Unió aprova
aquesta proposta.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
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