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 Departament: Secretaria 
Tema: Ple Extraordinari de la Sessió Constitutiva de l’Ajuntament de Moià de 

data 15 de juny de 2019 
Expedient: 11/2019 

 

Acta de la Sessió Extraordinària de la sessió de Ple de 
l’Ajuntament de Moià de data 10 de juliol de 2019 

Identificació de la sessió: 
✓ Número: 11/2019 
✓ Caràcter: Extraordinari  
✓ Data: 10 de juliol de 2019  
✓ Horari: de les 20.30 hores del dia 10 de juliol de 2019  
✓ Lloc: Sala de Sessions 

Assistents 
 
 
ASSISTÈNCIA A LA SESSSIÓ 
Senyor Dionís Guiteras i Rubio, d’Ara Moià. 
Senyora Montserrat Ferrer i Crusellas, d’Ara Moià. 
Senyor Gabriel Roselló i Saurí , d’Ara Moià. 
Senyora Gemma Bisbal i Otero, d’Ara Moià. 

Senyor Sebastià Ferrer i Serra, d’Ara Moià. 
Senyora Laia Bonells i Oliver , d’Ara Moià. 
Senyora Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, de Junts per Moià. 
Senyora Montserrat i Girbau i Passarell, de Junts per Moià. 
Senyor Jordi Marsinyac i Homs, de Junts per Moià. 
Senyor Jofre Torras i Soler, de Junts per Moià. 
Senyora Basharat Changue Canalejo, de Capgirem Moià. 

Senyor Dídac Rimoldi i Camí, de Capgirem Moià. 
Senyora Susana Tapia i San Pedro, del PSC 
 
Secretari de la Corporació 
Senyor Joaquim Rosell i López. 
 

Intervencions 
Les intervencions han quedat enregistrades en el Vídeo de la Sessió certificat pel 

Secretari, custodiat al Servidor a disposició dels Regidors i qualsevol altre interessat i 
publicat a la Web Municipal per a general coneixement, el qual forma part integrant 
d’aquesta Acta a tots els efectes legals. 
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 Ordre del dia 
1. Proposta d'aprovació del calendari de sessions plenàries per l’exercici 2019  

2. Proposta d'aprovació de creació de la Comissió Informativa Única 

3. Proposta de constitució dels grups municipals, designació de portaveus i 
constitució de la Junta de Portaveus  

4. Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes  

5. Proposta d’assignació de drets econòmics de l’alcalde i els regidors per al mandat 
2019-2023 

6. Proposta de nomenament de representants de l’ajuntament a diferents òrgans 
col·legiats 

7. Donació de compte del nomenament dels/de les Tinents d’Alcalde 

8. Donació de compte de la constitució de la Junta de Govern Local  

9. Donació de compte de les delegacions les competències entre els regidors i 
regidores de l’equip de govern 

 

Desenvolupament de la sessió 
1. Proposta d'aprovació del calendari de sessions plenàries per l’exercici 

2019  
 
Que presenta l’alcalde president per a la seva consideració a la sessió del ple de 

l’ajuntament 
 

Fets 
 
En sessió plenària extraordinària, el dia 15 de juny es va constituir la nova 

corporació municipal d’acord amb el resultat de les eleccions locals del proppassat  
dia 26 de maig. 

 
Cal determinar el règim de sessions ordinàries del Ple per al present mandat 2019-

2023 . 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local i per la Llei Autonòmica, DL 2/2003, que aprova el text refós de 
la llei Municipal i de règim Local de Catalunya, el Ple pot celebrar sessions ordinàries 
i extraordinàries, havent-se de celebrar les sessions ordinàries del Ple amb la 
periodicitat mínima establerta per l’article 46.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, abans 
esmentada i 98 del DL 2/2003 i 78.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic dels Ens Locals (RD 2568/1986). 

 
Així mateix de conformitat amb el que disposa l’article 38 de Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial 

mailto:ajuntament@moia.cat


 
 
 
 
 
 

  

 
Foli 3 de 17 

Ajuntament de Moià 
 

Plaça Sant Sebastià, 1 

08180 Moià 

Telèfon: 93 830 00 00  

Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 

 

 

 
 

 Decret 2568/1986., de 28 de novembre, en concordança amb l’article 46.2. a) de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Orgànic Municipal,  

 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels 13 assistents dels 13 

regidors que en formen el ple, 
 
 

Acorda: 
 
Primer. Fixar que els Plens de la Corporació se celebraran cada mes, el tercer 

dimecres hàbil de cada mes, a les 20.30 hores a la Sala de Sessions de l’Ajuntament 
a excepció del mes d’agost, que no se celebrarà cap ple ordinari. Abans d’iniciar-se 
cada període anual, el Ple aprovarà el calendari que regirà durant l’any, essent la 
primera sessió ordinària el dia  24 de juliol de 2019. 

 
 
 
Segon. Determinar que en cas de no poder fer, justificadament, la sessió en les 

dates indicades, es farà el següent dimecres (o anterior si s’escau) del mes, previs els 
tràmits corresponents. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els regidors i responsables de les àrees 

municipals, per al seu coneixement i efectes. 
 
Quart. Publicar aquest acord, segons el principi de transparència previst en els 

articles 8 i següents de la  Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, en la seu electrònica municipal 

 
 

2. Proposta d'aprovació de creació de la Comissió Informativa Única
  

Que presenta l’alcalde president per a la seva consideració a la sessió del ple de 
l’ajuntament. 

 

Fets 
 
Vistes les eleccions locals celebrades el passat dia 26 de maig de 2019, i que en el 

ple de l‘ajuntament celebrat el dia 15 de juny, es va constituir la nova corporació 
municipal. 

 
Vist que Cal procedir a la constitució de la Comissió Informativa Única en tant que 

òrgan col·legiat necessari en compliment de la previsió legal continguda en l’article 
20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 

 
Atès que Cada grup municipal ha de designar un representant i un suplent per a la 
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 conformació de l’esmentat òrgan col·legiat, i segons la proporció de representativitat 
del òrgan plenari de l’ajuntament.  

 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels 13 assistents dels 13 

regidors que formen el ple, 
 

Acorda 
 
Primer. Constituir la Comissió Informativa Única d’aquesta corporació amb les 

funcions d’examen, estudi i dictamen  dels assumptes que hagi de tractar l’òrgan 
plenari. 

 
Segon. Determinar que la composició de la Comissió Informativa Única  per al 

mandat 2019-2023, serà la següent :   
 

Grup 
municipal 

Titulars 

Ara Moià-AM Dionís Guiteras i Rubio 
Montserrat Ferrer i Crusellas 
Gabriel Roselló i SaurÍ 
Gemma Bisbal i Otero 
Sebastià Ferrer i Serra 
Laia Bonells i Oliver 

Junts per 
Moià-Junts 

Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans 
Montserrat Girbau i Passarell 
Jordi Marsinyach i Homs 
Jofre Torras i Soler 

CM-Cup-
Amunt 

Basharat Changue i Canalejo 
Dídac Rimoldi i Camí 

PSC-CP Susàna Tàpia San Pedro 

 
Tercer. Establir que la Comissió Informativa Única celebrarà les sessions ordinàries 

a les 20:30 hores del dimecres anterior a la celebració de la sessió plenària ordinària 
del mes que correspongui, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia 
convocatòria de l’alcalde.   

 
Quart. Publicar el present acord a la seu electrònica d’aquest ajuntament, en 

compliment del principi de transparència establert en  els articles 8  i següents de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
 

3. Proposta de constitució dels grups municipals, designació de 
portaveus i constitució de la Junta de Portaveus  
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 Que presenta l’alcalde president per a la seva consideració a la sessió del ple de 
l’ajuntament. 

 

Fets 
 
Vistes les eleccions locals celebrades el passat dia 26 de maig de 2019, i que en el 

ple de l‘ajuntament celebrat el dia 15 de juny, es va constituir la nova corporació 
municipal. 

 
Vist allò que disposa l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, cal procedir 
a  la constitució dels Grups Municipals i a la designació dels seus portaveus. 

 
Vist així mateix allò que disposen els articles 23 a 29 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, sobre constitució dels membres de la corporació en 
grups municipals. 

 
Atès que totes les candidatures que van obtenir representació a l’ajuntament van 

presentar l’escrit corresponent en temps i forma per a constituir-se en grups polítics i 
designant alhora els seus portaveus. 

 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels 13 assistents dels 13 

regidors que formen el ple, 
 

Acorda 
 
Primer. Restar assabentats, a efectes informatius, que com a conseqüència de les 

declaracions efectuades pels regidors i regidores d’aquest ajuntament, els grups 
municipals que s’han constituït per aquest mandat són els següents: 

 

Grup municipal Regidor/a 

Ara Moià-AM Dionís Guiteras i Rubio 

Ara Moià-AM Montserrat Ferrer i Crusellas 

Ara Moià-AM Gabriel Roselló Saurí 

Ara Moià-AM Gemma Bisbal i Otero 

Ara Moià-AM Sebastià Ferrer i Serra 

Ara Moià-AM Laia Bonells i Oliver 

Junts per Moià-Junts Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans 

Junts per Moià-Junts Montserbat Girbau i Passarell 

Junts per Moià-Junts Jordi Marsinyac i Homs 

Junts per Moià-Junts Jofre Torras i Soler 

CM-Cup-Amunt Basharat Changue i Canalejo 

CM-Cup-Amunt Dídac Rimoldi i Camí 
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 PSC-CP Susana Tapia i San Pedro 

 
Segon. Restar assabentats de la designació dels portaveus i suplents dels citats 

grups municipals en els següents regidors: 
 

4. Grup 
municipal 

Portaveu titular 5. Portaveu suplent 

Ara Moià-
Acord municipal 

Dionís Guiteras i Rubio Montserrat Ferrer i 
Crusellas 

Junts per 
Moià-Junts 

Dolç Nom de Maria Tarter i 
Armadans 

Montserrat Girbau i 
Passarell 

CM-Cup-
Amunt 

Basharat Changue i 
Canalejo 

Dídac Rimoldi i Camí 

PSC-CP Susana Tapia i San Pedro --- 

 
Tercer. Constituir la Junta de Portaveus Municipal i fixar que se celebrarà els dilluns 

abans de la Comissió Informativa Permanent del Ple a les 10 del matí amb els 
següents membres: 

 

Titular Suplent 

Dionís Guiteras i Rúbio Montserrat Ferrer i Crusellas 

Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans Montserrat Girbau i Passarell 

Basharat Changue i Canalejo Dídac Rimoldi i Camí 

Susana Tapia i San Pedro --- 

 
 

4. Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes  
 
Que presenta l’alcalde president per a la seva consideració a la sessió del ple de 

l’ajuntament. 
 

Fets 
 
Vistes les eleccions locals celebrades el passat dia 26 de maig de 2019, i que en el 

ple de l‘ajuntament celebrat el dia 15 de juny, es va constituir la nova corporació 
municipal. 

 
Atès que a l’article 48 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, estableix que la 
Comissió Especial de Comptes és d’existència preceptiva a tots els municipis. 

 
Vist que cada grup municipal ha de designar un representant i un suplent per a la 

conformació de la Comissió Especial de Comptes, i segons la proporció de 
representativitat de l’òrgan plenari de l’ajuntament.  
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Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels 13 assistents dels 13 

regidors que formen el ple, 
 

Acorda 
 
Primer. Constituir la Comissió especial de Comptes d’aquesta corporació amb les 

funcions d’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació. 
 
Segon. Determinar que la composició de la Comissió Especial de Comptes per al 

mandat 2019-2023, serà la següent:   
 

Regidors 
Grup 

municipal 
Càrrec Suplents Vot ponderat 

Gemma Bisbal i Otero 
Ara 

Moià AM 
Preside
nt/a 

Dionís Guiteras i Rúbio 6/13 

Dolç Nom de Maria Tarter 
i Armadans 

Junts 
Per Moià-

Junts  
Vocal 

Montse Girbau i 
Passarell 

4/13 

Dídac Rimoldi i Camí 
CM-

Cup-
Amunt 

Vocal 
Basharat Changue 
Canalejo 

2/13 

Susana Tàpia San Pedro 
PSC-

CP 
Vocal --- 1/13 

 
 
Tercer. Establir que la Comissió Especial de Comptes celebrarà les reunions 

necessàries pel compliment de les seves funcions, prèvia convocatòria de la 
presidència i conforme a allò que estableix la normativa legal aplicable. 

 
Quart. Publicar el present acord a la seu electrònica d’aquest ajuntament, en 

compliment del principi de transparència establert en  els articles 8  i següents de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

 

Punts d’urgència 
 
Es porposa entrar pel tràmit d’urgència els següents acords: 
 
Proposta d’assignació de drets econòmics de l’alcalde i els regidors per al 

mandat 2019-2023  

El Ple de la Corporació, amb els vots a favor de Dionís Guiteras Rubio, Montserrat 
Ferrer Crusellas, Gabriel Roselló Saurí, Gemma Bisbal Otero i Laia Bonells Oliver 
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 d’ara Moià, els vots en contra de Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, Montserrat 
Girbau Passarell, Jordi Marsinyach Homs i Jofre Torras Soler de Junts per Moià, amb 
els vots en contra de Basharat Changue Canalejo, i Didac Rimoldi Camí de Capgirem 
Moià i Susana Tapia San Pedro de PSC Moià acorda no incloure el punt pel tràmit 
d’urgència . 
 

Proposta de nomenament de representants de l’ajuntament a diferents òrgans 
col·legiats 

El Ple de la Corporació per unanimitat dels 13 regidors assistents dels 13 que formen 
el ple acorda incloure el punt d’urgència. 

5. Proposta de nomenament de representants de l’ajuntament a diferents 
òrgans col·legiats 

 
Que presenta l’alcalde president per a la seva consideració a la sessió del ple de 

l’ajuntament. 
 

Fets 
 
Vistes les eleccions locals celebrades el passat dia 26 de maig de 2019, i que en el ple de 

l‘ajuntament celebrat el dia 15 de juny, es va constituir la nova corporació municipal. 
 
Vista la necessitat de procedir al nomenament de representants municipals a òrgans  

interns propis de la Corporació, així com a òrgans col·legiats externs a la mateixa. 
 

D’acord amb allò que disposa l’article 38 c) del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre correspon a l’òrgan plenari  l’adopció de l’acord de  
nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats, que siguin 
competència del Ple 

 

El Ple de la Corporació, acorda incloure el punt d’urgència i per unanimitat dels 13 
regidors assistents dels 13 que formen el Ple, 

 

ACORDA 
 

Preliminarment.  Declarar la urgència del debat i votació d’aquesta proposta. 
 

Primer. Nomenar com a membres de ple dret dels diferents òrgans col·legiats  a les 
persones que es relacionen a continuació 

 
CONSELLS SECTORIALS 
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Consell Sectorial de la Lliga de Defensa de 
l’Arbre Fruiter 
 

President: Alcalde Dionís Guiteras i Rubio 
Vicepresident: Gabriel Roselló i Saurí 
Regidora de Medi Ambient: Montserrat Ferrer i 
Crusellas 
Junts per Moià: Portaveu del grup municipal 
Capgirem Moià: Basharat Changue i Canalejo 
PSC Moià: Susana Tàpia i San pedro 
Suplents: Regidors/es en qui es delegui 

Consell Sectorial dels Serveis de 
Radiodifusió i Televisió de Moià,  

President: Alcalde  
Vicepresident: Gabriel Roselló Saurí 
Junts per Moià: Portaveu del grup municipal 
Capgirem Moià: Dídac Rimoldi i Camí 
PSC Moià: Susana Tàpia i San pedro 
Suplents: Regidors/es en qui es delegui 

 

ÒRGANS INTERNS 

Comissió d’Habitatge President: Alcalde 
Regidora de Serveis Socials: Laia Bonells Oliver 
Junts per Moià: Portaveu del grup municipal 
Capgirem Moià: Basharat Changue i Canalejo 
PSC Moià: Susana Tàpia i San pedro 
Suplents: Regidors/es en qui es delegui 

Consell Escolar Municipal Regidora d’Educació: Laia Bonells i Oliver 
Junts per Moià: Portaveu del grup municipal 
Capgirem Moià: Basharat Changue i Canalejo 
PSC Moià: Susana Tàpia i San pedro 
Suplents: Regidors/es en qui es delegui 

Junta Local de Seguretat President: Alcalde 
Regidor de Seguretat: Sebastià Ferrer i Serra 
 

 

ÒRGANS EXTERNS 

A.D.F. Els Cingles  Regidora de Medi Ambient: Montserrat Ferrer i 
Crusellas 

Assemblea Comarcal de la Creu Roja al 
Moianès  

Regidora de Serveis Socials: Laia Bonells i Oliver 

Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat: 

Regidora de Medi Ambient: Montserrat Ferrer i 
Crusellas 

Comissió de Delimitació de Termes President: Alcalde 
Junts per Moià: Portaveu del grup municipal 
Capgirem Moià: Basharat Changue i Canalejo 
PSC Moià: Susana Tàpia i San pedro 
Suplents: Regidors/es en qui es delegui 

Consell Rector del Parc Geològic i Miner de la 
Catalunya Central 

Regidor de Via Pública i Mobilitat: Sebastà Ferrer 
i Serra  
 

Consorci del Bages per a la Gestió de Residus Regidora de Medi Ambient: Montserrat Ferrer i 
Crusellas 

Consorci Localret Regidora de Comunicació: Montserrat Ferrer i 
Crusellas 

Consorci per la Promoció dels Municipis del 
Moianès 

Regidora de Promoció Econòmica: Gemma 
Bisbal i Otero 

Consell Territorial Consultiu i de Coordinació 
de Salut Pública 

Regidora de Salut Pública i Consum: Montserrat 
Ferrer i Crusellas 
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Fons Català de Cooperació i 
Desenvolupament 

Regidora de Serveis Socials: Laia Bonells i Oliver 

Patronat de l’Hospital Residència de Moià Regidora de Serveis Socials: Laia Bonells Oliver 

Xarxa Local de Consum Regidora de Salut Pública i Consum: Montserrat 
Ferrer i Crusellas 
 

 

Segon. Disposar que el ple municipal, en un acord posterior, haurà de determinar el 
règim d’organització i funcionament de la  Comissió d’Urbanisme i Habitatge, la 
Comissió d’Obres i Serveis i Medi Ambient i la Comissió d’estudi d’internalització de 
serveis, en tant que òrgans col·legiats de nova creació. 

 

Tercer.  Donar compte del present acord als diferents organismes i òrgans externs 
pel seu coneixement i als efectes oportuns. 

 

Quart. Notificar el present acord als representants dels òrgans i organismes  externs 
d’aquest ajuntament  pel seu coneixement i als efectes oportuns, en la part que sigui 
del respectiu  interès.  

 
 

6. Donació de compte del nomenament dels/de les Tinents d’Alcalde
  

Fets 
 
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia de 20 de juny de 2019: 
 

«Decret d’Alcaldia  

Pel que es nomenen els/les Tinents d’Alcalde 
 

Fets 
 
Vistes les eleccions locals celebrades el passat dia 25 de maig de 2019, i que en el 

ple de l‘ajuntament celebrat el dia 15 de juny, es va constituir la nova corporació 
municipal. 

 
Vist que la legislació estableix que l’Alcaldia haurà de designar lliurement els 

Tinents d’Alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local, els quals hauran 
de substituir-lo per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d’absència o 
malaltia . 

 
Vist que per resolució d’alcaldia han estat designats els membres de la corporació 

que formaran part de la junta de govern local, 
 
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 

2 d’abril, Reguladors de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada a la 
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 mateixa per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb les previsions de la 
legislació autonòmica de règim local, així com allò que disposa l’article 46 i següents 
del RD 2568/86, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, la designació dels tinents d’Alcalde es competència 
d’aquesta Alcaldia, que haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant Decret.  

 
Per tot això, en ús de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic 

vigent 
 

Decreto: 
 
Primer. Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament amb efectes del dia d’avui 

els regidors electes i membres de la junta de govern local d’aquesta corporació que a 
continuació es relacionen:  

 
➢ Primer tinent d’alcalde: Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas 
➢ Segon tinent d’alcalde: Sr. Sebastià Ferrer i Serra  
➢ Tercer tinent d’alcalde: Sra. Laia Bonells i Oliver 

 
Segon. Comunicar aquesta resolució als tinents d’alcalde afectats, per al seu 

coneixement i als efectes escaients.  
 
Tercer. Donar compte al ple de l‘Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió 

extraordinària que es convoqui en compliment del que  estableix l’article 38 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i procedir 
a la corresponent publicació en el Butlletí Oficial de la Província. » 

 

El Ple de l’ajuntament resta assabentat 
 
 

7. Donació de compte de la constitució de la Junta de Govern Local  
 

Fets 
 

Es dona compte del Decret de l’Alcaldia de 4 de juliol de 2019: 
 

            « Decret d’Alcaldia pel que es designen els membres i la 
periodicitat de les Juntes de Govern 

Vistes les eleccions locals celebrades el passat dia 26 de maig de 2019, i que en el 
ple de l‘ajuntament celebrat el dia 15 de juny, es va constituir la nova corporació 
municipal. 
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 Vist que la Junta de Govern Local és integrada per l’Alcaldia i un nombre de regidors 
no superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació, nomenats per 
l’Alcaldia . 

 

Vist que correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l’Alcalde en l’exercici 
de les seves atribucions, així com aquelles atribucions que l’Alcalde o un altre òrgan 
municipal li deleguin i les que li atribueixin les lleis, sens perjudici d’aquelles que siguin 
indelegables d’acord amb allò que determinen els articles l’art.21.3 i 22.4 de la Llei 
7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
Vist que la Junta de Govern Local requereix per a les seves competències 

resolutòries, la celebració de sessions ordinàries amb la determinació de la seva 
periodicitat per l’acord plenari corresponent. 

 
Vist que per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local es requereix 

l’assistència de la majoria absoluta dels seus membres, i de no existir quòrum, es 
constituirà en segona convocatòria una hora després de l’assenyalada per a la 
primera, essent suficient l’assistència de la tercera part dels seus membres que en 
qualsevol cas no podrà ser inferior a 3 . 

 
Ateses les facultats i atribucions que em concedeixen els articles 53, 54 i 55 i 99 

del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i allò que disposen els articles 112 i 113 del 
R.D.2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, referent a la sessió constitutiva i 
periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local 

 

DECRETO 

Primer.- Designar els membres de la Junta de Govern Local, la qual estarà 
integrada per l’alcalde i els quatre regidors següents : 

 

• Sra. Montserrat Ferrer Crusellas 

• Sr. Sebastià Ferrer Serra 

• Sra. Laia Bonells Oliver 

• Un/a regidor/a de l’oposició. 

 
Es convida amb veu (sense vot) al portaveu de cada grup de l’oposició llevat del 

que formi part durant aquell període com a membre de ple dret de la Junta de 
Govern Local. 
 

Segon.- Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions de l’Alcaldia següents: 

1. Aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com dels 
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 instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. 
 

2. Acordar l’acceptació de les subvencions de tercers que rebi l’Ajuntament 
quan sigui necessari fer-ho d’acord amb les bases reguladores de les 
convocatòries. 

 
3. Aprovació dels convenis administratius de qualsevol matèria que hagi de 

subscriure l’Ajuntament de Moià, que no siguin competència del Ple, 
facultant a l’alcalde per a la seva signatura, si s’escau. 

 
4. Aprovació revisió padró d’habitants. 

 
5. El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost 

aprovat, disposar de despeses dins dels límits de la seva competència, 
concertar operacions de crèdit amb exclussió de les contemplades a l’article 

158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, sempre que aquelles estiguin previstes al pressupost i el seu import 
acumulat dins de cada exericici econòmic no superi el 10% dels recursos 
ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondràn quant l’import 
acumumulat de les operacions vives de cada moment no supero el 15% dels 
ingressos corrents liquidats a l’exerici anterior, ordenar pagaments i rendir 
comptes. 

 
6. Aprovació de normes que no siguin competència del Ple. 

 
7. Canviar l’ordenament del trànsit. 

 
8. Aprovació variacions de drets funeraris. 

 
9. Altres atribucions assignades al municipi i que les lleis no atribueixen a altres 

òrgans municipals. 
 

Tercer.- Determinar que la Junta de Govern Local celebrarà sessió constitutiva 
el proper dia 10 de juliol de 2019 a les 13.30 hores, al despatx de secretaria. 
 

Quart.- La periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local 
serà amb caràcter quinzenal, fixant-se la seva celebració els dimecres de forma 
alterna cada quinze dies a les 13:30 hores previ acord del ple en aquest sentit. 
 

Cinquè.- Notificar personalment la present resolució als designats, que es 
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la 
Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació 
en el mateix, igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, 
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la 
Resolució per l’Alcalde [si en aquesta no es disposa una altra cosa]. 
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 Sisè.- Donar compte al ple de l‘Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió 
extraordinària que es convoqui en compliment del que estableix l’article 38 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.» 

 
El Ple de l’ajuntament resta assabentat. 
 

8. Donació de compte de les delegacions les competències entre els 
regidors i regidores de l’equip de govern  

 

Fets 
 
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia de 4 de juliol de 2019: 
 

« Decret d’Alcaldia 

Pel qual s’estableixen les delegacions les competències entre els 
regidors i regidores de l’equip de govern 

 
Vistes les eleccions locals celebrades el passat dia 26 de maig de 2019, i que en el 

ple de l‘ajuntament celebrat el dia 15 de juny, es va constituir la nova corporació 
municipal. 

 
Vista la necessitat de procedir a la designació dels regidors responsables de les 

diferents àrees. 
 
Atès que l’òrgan competent per determinar les delegacions sectorials és l’alcaldia 

presidència de conformitat amb els articles 43, 44, 45 i 51 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local així com els articles 
corresponents del DL 2/2003, pel qual s’aprova el text refós la de llei municipal i de 
règim local de Catalunya 

 

Decreto 
 

Primer. Conferir als regidors que seguidament es relacionen les delegacions 
sectorials següents: 

 
1.a. Àrea de Govern:  
 
- Alcaldia: Dionís Guiteras i Rubio 
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 o Comprèn la direcció superior de tots els serveis municipals, 
secretaria, definició i planificació de l’acció de govern municipal, la 
coordinació de totes les àrees, regidories i ens instrumentals que 
depenen de l’Ajuntament, l’assistència tècnica a òrgans de govern i a 
grups municipals, protocol, relacions institucionals, relacions 
exteriors, planificació estratègica, estudis i qualsevol matèria no 
delegada. 

- Seguretat: Sebastià Ferrer Serra 
o Comprèn els serveis següents: gestió de la seguretat ciutadana, 

protecció civil i direcció superior de la Policia Local. 
- Coordinació General: Montserrat Ferrer Crusellas 

o Comprèn els serveis següents: Coordinació general de regidories i 
gestió d’equipaments municipals. 

- Recursos Humans: Gemma Bisbal Otero 
o Recursos humans (sens perjudici que el cap superior de tot el 

personal, la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del 
personal laboral són competències indelegables de l’Alcalde).  

- Comunicació, Transparència i Participació Ciutadana: Montserrat Ferrer 
Crusellas. 

o Comprèn els serveis següents: Tecnologies de la informació i 
telecomunicacions, mitjans de comunicació, Àrea TIC, portal de la 
transparència i processos de participació ciutadana. 

 
 
1.b. Àrea de territori:   
  
- Urbanisme: Dionís Guiteras Rubio 

o Comprèn els serveis següents: Urbanisme, projectes i obres, 
llicències i legalitat urbanística. 

- Medi Ambient: Montserrat Ferrer Crusellas 
o Comprèn els serveis següents: Gestió de residus, tractament 

d’aigües residuals i prevenció d’incendis 
- Salut Pública, Sanitat i Consum:  Montserrat Ferrer Crusellas 

o Comprèn els serveis següents: Salut pública, sanitat i consum. 
- Promoció Econòmica: Gemma Bisbal Otero  

o Comprèn els serveis següents: Activitats econòmiques, comerç, fires, 
mercats i promoció turística. 

- Via Pública i Mobilitat: Sebastià Ferrer Serra 
o Comprèn els serveis següents: Conservació i manteniment de la via 

pública, parcs i jardins, enllumenat públic i manteniment de tots els 
edificis municipals. Mobilitat, transport públic i camins veïnals. 
 

 
1.c. Àrea Econòmica:  
 
- Hisenda: Gemma Bisbal Otero 
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 o Comprèn la coordinació i la direcció de la política econòmica, 
pressupostària i financera relacionada amb la Hisenda Local.  
 

 
1.d. Àrea d’atenció a les persones:  
 
- Serveis Socials: Laia Bonells Oliver 

o Serveis socials bàsics, gent gran, immigració i atenció a la 
infància. 

- Polítiques d’igualtat i diversitat de gènere: Laia Bonells Oliver 
o Comprèn les polítiques d’atenció a la Dona i col.lectiu LGTB. 

- Joventut: Laia Bonells Oliver 
o Comprèn els serveis següents: Joventut, entitats juvenils i gestió dels 

equipaments municipals juvenils. 
- Educació: Laia Bonells i Oliver 

o Comprèn els serveis següents: Educació, Escola Bressol, Escola de 
Dansa i entitats educatives. 

- Civisme i Entitats del Tercer Sector: Laia Bonells Oliver 
o Comprèn els serveis següents: Civisme, convivència, i entitats del 

Tercer Sector. 
- Cultura i Teixit Associatiu:  Gabriel Roselló Sauri 

o Comprèn els serveis següents: Gestió dels equipaments municipals 
culturals i dels serveis de Biblioteca i Museu, entitats culturals, 
esdeveniments culturals, comissió de festes, Consell Sectorial de la 
Lliga de Defensa de l’Arbre Fruiter i Consell Sectorial dels serveis 
municipals de Ràdio-difusió i Televisió de Moià. 

- Esports: Gabriel Roselló Sauri 
o Comprèn els serveis següents: Esports, gestió dels equipaments 

municipals esportius, entitats esportives i esdeveniments esportius. 

 
Segon. Aquestes delegacions sectorials als regidors i àrees que es detallen en 

el punt anterior, seran de caràcter genèric i abastaran les facultats de direcció, 
organització interna i gestió dels corresponents serveis així com els actes de tràmit 
corresponents. 

 
Tercer. Notificar personalment la present Resolució als designats, que es 

considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució 
de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix, 
igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici 
de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la Resolució per 
l’Alcaldessa. 

 
Quart. Donar compte al ple de l‘Ajuntament d’aquesta resolució en la primera 

sessió que se celebri.» 
 
El Ple de l’ajuntament resta assabentat 

mailto:ajuntament@moia.cat


 
 
 
 
 
 

  

 
Foli 17 de 17 

Ajuntament de Moià 
 

Plaça Sant Sebastià, 1 

08180 Moià 

Telèfon: 93 830 00 00  

Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 

 

 

 
 

  

Diligència d’aprovació de l’Acta 
 
La poso jo, el Secretari, amb el vistiplau del President, per fer constar que aquesta 

Acta ha estat aprovada pel Ple de data vint-i-quatre de juliol de dos mil dinou. 
 
El Secretari, Joaquim Rosell i López 
Vistiplau, l’Alcalde-President, Dionís Guiteras Rubio 
Signat digitalment al marge 
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