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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL CELEBRAT EL DIA TRENTA DE NOVEMBRE  DE 2016, 
NÚM. 10 
 
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 30/11/2016 a les 14:05 hores 
Data i hora de finalització: Dia 30/11/2016 a les 14:15 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  
Sr. Joan Capdevila i Clarà  
Sr. Martí Padrisa i Prieto 
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal 
Sra. Anna Roca i Querol 
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  
Sra. Montserrat Girbau i Passarell 
 
Excusen la seva absència 
Sra. Rosalia Membrive i Serra 
Sra. Mireia Cañas i Soler 
Sra. Núria Reynés i Molist 
 
Secretària accidental de la Corporació 
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà 
 

 
O R D R E   D E L   D I A 

 
1. RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA 

SESSIÓ 
 

2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
13/2016 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord amb 
l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la 
sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 
Sr. Alcalde.- Agraeix  l’assistència als regidors, ja que és horari laboral.  Ens hem vist 
obligats a convocar-lo degut a que s’ha de donar resposta a les al·legacions 
presentades a la modificació de crèdits 13/2016 perquè abans del 31 de desembre del 
2016 hauríem d’executar aquestes accions, sinó les hauríem de passar al pressupost 
de 2017, amb el que suposa de fer anar malament i donar sortida a aquestes 
modificacions, que si es fan és perquè són urgents i perquè creiem que val la pena 
aplicar-les.  
 
 
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,  
l’article 79 del RD 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals i l’article 98.b) del 
DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, estableixen que, les sessions extraordinàries que hagin estat 
convocades amb caràcter urgent, hauran de ser ratificades pel Ple. 
 
La urgència ve motivada pel fet que s’han formulat al·legacions contra la modificació 
de crèdits 13/2016 i cal que siguin resoltes sense demora i sense esperar el ple 
ordinari del mes de gener de 2017. 
 
Considerant doncs la urgència que concorre per a procedir a l’adopció dels acords que 
formen part de l’ordre del dia de la sessió, atès que s’han d’adoptar i tramitar 
administrativament abans de la finalització de l’exercici 2016, queda justificada la 
convocatòria extraordinària i urgent de la present sessió del Ple de la Corporació. 
 
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels nou regidors 
assistents del total de dotze que integren el consistori, amb set vots a favor del grup 
municipal AraMoià i amb dos vots en contra del grup municipal Convergència i Unió, 
acorda declarar, ratificar i aprovar la urgència de la convocatòria de la sessió plenària. 
 
 
2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 

DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 13/2016 
 
Vist l’acord de ple de data 19 d’octubre de 2016 pel qual s’aprovà inicialment 
l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2016 del pressupost en vigor, en la 
modalitat de suplements de crèdit finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres 
aplicacions del Pressupost vigent per un import de d’acord amb el següent resum per 
capítols: 
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AJUNTAMENT 

 

Modificació de crèdits 13/2016 

 
INGRESSOS DESPESES 

 
ALTES BAIXES ALTES  BAIXES 

CAPÍTOL I                     588,87 €            23.901,34 €  
CAPÍTOL II                14.956,67 €              9.714,81 €  
CAPÍTOL III         
CAPÍTOL IV         
CAPITOL V         
CAPÍTOL VI                18.070,61 €    
CAPÍTOL VII         
CAPÍTOL 
VIII         
CAPÍTOL IX         
TOTAL 0,00 € 0,00 € 33.616,15 € 33.616,15 € 
 
 
Vist que en data quatre de novembre de 2016 es publicà al BOP l’anunci d’exposició 
pública de l’aprovació inicial de la modificació de crèdit esmentada. 
 
Vist que en data vuit de novembre de 2016 Maria Tarter Armadans, portaveu del Grup 
Municipal de Convergència i Unió, presenta una al·legació a la modificació 
pressupostària 13/2016 del pressupost de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Moià 
(registre d’entrada 2016-R-RE-104). 
 
Vist el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals. Article 170. Reclamació administrativa: 
legitimació activa i causes. 
2. Únicament es poden fer reclamacions contra el pressupost: 
a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que estableix 
aquesta Llei. 
b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat local, en 
virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. 
c) Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són manifestament 
insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les quals estigui previst. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 25 de novembre de 2016. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l'adopció dels següents   
 
ACORDS 
 
PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per na Maria Tarter Armadans, 
portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió, en no donar-se cap de les 
circumstàncies expressament taxades en l’article 170.2 del Reial Decret  Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
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SEGON.- APROVAR definitivament l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2016 
del pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit finançats amb càrrec 
a baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent d’acord amb el següent 
resum per capítols. 
  
TERCER.- PUBLICAR l’anunci definitiu en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
QUART.-  FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President 
per a la formalització dels presents acords. 
 
Sr. Alcalde.- Aquestes al·legacions es desestimen per raons tècniques. La norma no 
s’ajusta. La Llei defineix molt clarament els motius per presentar al·legacions: defectes 
formals, pressupostos que no incloguin operacions de tercers,  convenis i compromisos 
que siguin fets i documentats, o per desequilibri del pressupost o de la pròpia 
modificació. Per aquestes raons entenem que s’han de desestimar. 
 
Sra. Maria Tarter.- El motiu pel que hem votat en contra de la urgència de la sessió 
és perquè no entenem que s’hagués  de fer a les dues del migdia, podia haver-se fet al 
vespre, i així facilitar l’assistència a la resta de regidors, perquè tots treballem i hem 
hagut de fer mans i mànigues per ser aquí. Disculpar a la Rosalia perquè treballa fora 
de Moià. Aquest és el motiu de votar en contra.  
Tot i respectant el fet que us agafeu a l’article 170.2 per desestimar l’al·legació, 
considerem que no heu entrat en el fons de les tres al·legacions que vam fer. Vist això, 
en veiem en l’obligació de continuar amb els recursos de reposició amb les eines que 
tinguem. A part, ens veurem amb l’obligació de fer un recurs contra el Decret de 
contractació, on no podreu agafar-vos a l’article 170.2, i haureu d’entrar al fons de la 
qüestió. Us anunciem que interposarem els recursos contra el Decret de contractació.  
 
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels nou regidors 
assistents del total de dotze que integren el consistori, amb set vots a favor del grup 
municipal AraMoià i amb dos vots en contra del grup municipal Convergència i Unió, 
aprova la present proposta. 
 
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta 
acta. En dono fe. 
 


