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Plaça Sant Sebastià, 1 

08180 Moià 

Telèfon: 93 830 00 00  
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 Departament: Secretaria 

Tema: Ple Ordinari de 23 d’octubre de 2019 
Expedient: PLN/2019/16 

 

Acta de la Sessió Ordinària del Ple de 25 d’octubre de 2019 
núm. 15 

Identificació de la sessió 
 
✓ Número: 15/2019 
✓ Caràcter: Ordinari.  
✓ Data: 23 d’octubre de 2019.  
✓ Horari: De les 20:35 del dia 23 d’octubre de 2019 a les 22.34 hores del dia 23 

d’octubre de 2019. 
✓ Lloc: Saló de Sessions de la Casa de la Vila. 

Assistents 
Alcalde-President 
Sr. Dionís Guiteras i Rubio, d’Ara Moià. 
 
Regidors/es 
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 Marsinyach i Homs, de Junts Per Moià 
Senyor Jofre Torras i Soler, de Junts per Moià 
Senyora Basharat Changue i Canalejo, de Capgirem Moià 
Senyor Dídac Rimoldi i Camí, de Capgirem Moià 
Senyora Susana Tapia San Pedro, de PSC Moià 
 
Secretari accidental de la Corporació 
Lluís Clopés i Solà 
 
Interventor 
Senyor Lluis Solé i Díez. 
 
 

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 
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publicat a la Web Municipal per a general coneixement, el qual forma part integrant 
d’aquesta Acta a tots els efectes legals. 

Ordre del Dia 
Part resolutiva 
1. Aprovació de l'acta de la sessió de 18 de setembre de 2019  
2. Expedient 1834/2019. Proposta d’aprovació de la modificació de 

crèdits 14/2019 
3. Expedient 1835/2019. Proposta d’aprovació de la modificació de 

crèdits 15/2019 
4. Expedient 431/2018. Proposta de modificació de la composició de 

la Comissió d’Estudi del Projecte de Canvi de Modalitat de Gestió 
del Servei de Residus 

5. Expedient 1901/2019. Proposta de creació de la Comissió de 
seguiment del POUM 

6. Expedient 1027/2019. Proposta de modificació de l’acord de 
nomenament de representants de l’ajuntament a òrgans col·legiats 

7. Expedient 1888/2019.Proposta de modificació de les Ordenances 
Fiscals per a l’any 2020, números 2,3,5, 19,20. 

8. Expedient 1888/2019: Proposta de modificació de les Ordenança 
Fiscal de la utilització privativa d’equipaments municipals i preus 
públics per a l’any 2020 

9. Expedient 1888/2019: Proposta de modificació de les Ordenança 
Fiscal de l’Impost sobre Béns Immobles per a l’any 2020, 

10. Expedient 1888/2019: Proposta de modificació de les Ordenança 
Fiscal de clavegueram per a l’any 2020,  

11. Expedient 1888/2019: Proposta de modificació de les Ordenança 
Fiscal de subministrament d’aigua per a l’any 2020  

Activitat de control 
12. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del 680 al 774 del 2019 

13. Donar compte de les Juntes de govern de 04/09/2019, 18/09/2019 
i 02/10/2019  

Precs i preguntes  
 

Desenvolupament de la sessió 
 

 Aprovació de l'acta de la sessió del 18 de setembre de 2019 
 
És absent sra. la Montserrat Girbau i Passarell que s’incorpora al punt núm. 7. 
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Se sotmet a la consideració dels Regidors l’acta de la sessió ordinària del 18 de 

setembre de 2019, la quals esdevé aprovada per unanimitat i assentiment dels dotze 
regidors assistents dels tretze que en formen el Ple, 

 

 Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 14/2019 

 

Dictamen 
 
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici 

següent i  per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per a la 
concessió de suplements de crèdit finançats amb càrrec a Romanent Líquid de 
Tresoreria per a despeses generals. 

  
Considerant que amb data 1 d’octubre de 2019 es va emetre informe de Secretaria 

sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Considerant que amb data 1 d’octubre de 2019 es va emetre Informe d’avaluació 

del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data 1 d’octubre de 2019 
per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia. 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 

nou d’octubre de dos mil dinou, amb els vots a favor de Dionís Guiteras Rubio, 
Montserrat Ferrer Crusellas, Gabriel Roselló Saurí, Gemma Bisbal Otero i Laia Bonells 
i Oliver d’Ara Moià, els vots a favor de Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, Montserrat 
Girbau Passarell, Jordi Marsinyac Homs i Jofre Torras Soler de Junts Per Moià, amb 
els vots a favor de Susana Tapia San Pedro de PSC Moià i amb l’abstenció de  Didac 
Rimoldi Camí de Capgirem Moià. 

 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, amb els vots a favor de Dionís Guiteras 

Rubio, Montserrat Ferrer Crusellas, Gabriel Roselló Saurí, Gemma Bisbal Otero, 
Sebastià Ferrer Serra i Laia Bonells i Oliver d’Ara Moià, amb els vots a favor de Dolç 
Nom de Maria Tarter Armadans, Jordi Marsinyac Homs i Jofre Torras Soler de Junts 
Per Moià, amb els vots a favor de Susana Tapia San Pedro de PSC Moià i amb les 
abstencions de Basharat Changue Canalejo i Didac Rimoldi Camí de Capgirem Moià, 

 

Acorda 
 
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 14/2019 del 

pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit finançats amb càrrec a 
Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, amb el següent resum: 
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I una vegada efectuada la modificació de crèdit el resum per capítols és el següent: 
 

 
 
 

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

 Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 15/2019 
 

Fets 
 

CODI ORG PRO ECO Projecte RF Import Text Explicatiu

020 01 0110 91109 5 1.000.000,00 € AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PRESTEC ICO ART 32 LO 2/2012

1.000.000,00 € 

CODI ORG PRO ECO Projecte RF Import Text Explicatiu

020 1 87000 1.000.000,00 € ROMANENT GENERAL ART 32 LO 2/2012

1.000.000,00 € 

DESPESES - SUPLEMENT DE CRÈDIT

FINANÇAMENT - PRESSUPOST D'INGRÉS

2019 DESPESES IMPORT

CAPÍTOL I Despeses de personal 2.537.000,03 €        

CAPÍTOL II Desp.béns corrents i serveis 2.371.189,96 €        

CAPÍTOL III Despeses financeres 108.892,20 €           

CAPÍTOL IV Transferències corrents 226.243,42 €           

CAPÍTOL V Fons de contingència 7.894,64 €               

CAPÍTOL VI Inversions reals 6.449.939,88 €        

CAPÍTOL VII Transferències de capital -  €                       

CAPÍTOL VIII Actius f inancers -  €                       

CAPÍTOL IX Passius f inancers 1.869.796,45 €        

TOTAL 13.570.956,58 €

2019 INGRESSOS IMPORT

CAPÍTOL I Impostos directes 3.588.500,00 €

CAPÍTOL II Impostos indirectes 35.000,00 €

CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 1.703.605,04 €

CAPÍTOL IV Transferències corrents 1.654.954,90 €

CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 105.600,00 €

CAPÍTOL VI Alienació de béns reals 0,00 €

CAPÍTOL VII Transferències de capital 4.939.117,78 €

CAPÍTOL VIII Actius f inancers 1.544.178,86 €

CAPÍTOL IX Passius f inancers 0,00 €

TOTAL 13.570.956,58 €

AJUNTAMENT DE MOIÀ
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Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici 

següent i  per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària modificació per a la 
concessió de crèdit extraordinari i suplements de crèdit finançats amb càrrec baixes 
de crèdits d’altres aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense 
pertorbar el respectiu servei. 

 
Considerant que amb data 2 d’octubre de 2019 es va emetre informe de Secretaria 

sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Considerant que amb data 3 d’octubre de 2019 es va emetre Informe d’avaluació 

del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data 3 d’octubre de 2019 
per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia. 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 

nou d’octubre de dos mil dinou, amb els vots a favor de Dionís Guiteras Rubio, 
Montserrat Ferrer Crusellas, Gabriel Roselló Saurí, Gemma Bisbal Otero i Laia Bonells 
i Oliver d’Ara Moià, els vots a favor de Susana Tapia San Pedro de PSC Moià, les 
abstencions de Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, Montserrat Girbau Passarell, 
Jordi Marsinyac Homs i Jofre Torras Soler de Junts Per Moià i amb les abstencions 
de Basharat Changue Canalejo i  Didac Rimoldi Camí de Capgirem Moià. 

Per allò exposat el Ple de la Corporació, amb els vots a favor de Dionís Guiteras 
Rubio, Montserrat Ferrer Crusellas, Gabriel Roselló Saurí, Gemma Bisbal Otero, 
Sebastià Ferrer i Serra i Laia Bonells i Oliver d’Ara Moià, amb els vots a favor de 
Susana Tapia San Pedro de PSC Moià i amb els vots en contra de Dolç Nom de Maria 
Tarter Armadans, Jordi Marsinyac Homs i Jofre Torras Soler de Junts Per Moià i amb 
els vots en contra de de Basharat Changue Canalejo i Didac Rimoldi Camí de 
Capgirem Moià, 

 

Acorda 
 
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 15/2019 del 

pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i  suplements de crèdit 
finançats amb baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent, amb el 
següent resum: 
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I una vegada efectuada la modificació de crèdit el resum per capítols és el següent: 
 

 

CODI ORG PRO ECO Projecte RF Import Text Explicatiu

080 08 1320 16000 2.100,00 €      BAIXA SOBRANTS CAPITOL I

080 08 1320 12103 13,87 €           BAIXA SOBRANTS CAPITOL I

080 08 1320 16000 1.899,91 €      BAIXA SOBRANTS CAPITOL I

080 08 1320 12003 3.056,74 €      BAIXA SOBRANTS CAPITOL I

080 08 1320 12006 340,00 €         BAIXA SOBRANTS CAPITOL I

080 08 1320 12100 1.390,15 €      BAIXA SOBRANTS CAPITOL I

080 08 1320 12101 3.190,80 €      BAIXA SOBRANTS CAPITOL I

080 08 1320 12103 1.514,73 €      BAIXA SOBRANTS CAPITOL I

080 08 1320 16000 1.065,80 €      BAIXA SOBRANTS CAPITOL I

080 03 1532 61909 774,43 €         BAIXA SOBRANTS CAPITOL VI - REPOSICIÓ DE VIES

080 01 9200 62100 20.928,19 €     BAIXA SOBRANTS CAPITOL VI - COMPRA TERRENYS

080 01A 1532 61909 1.375,00 €      BAIXA SOBRANTS CAPITOL VI - REPOSICIÓ DE VIES

080 03 1532 61900 12.055,88 €     BAIXA SOBRANTS CAPITOL VI - CAMINS ESCOLARS

080 03 1510 61934 7.756,12 €      BAIXA SOBRANTS CAPITOL VI - ACCESSIBILITAT

080 03 1532 61909 11.125,57 €     BAIXA SOBRANTS CAPITOL VI - REPOSICIÓ DE VIES

080 03 1532 61913 45.907,44 €     BAIXA SOBRANTS CAPITOL VI - REC PROPI BOMBERS

114.494,63 €   

DESPESES - BAIXES 

CODI ORG PRO ECO Projecte RF Import Text Explicatiu

020 05 3382 62500 2 12.472,00 €     SUPLEMENT CARROSSES REIS

020 05 3382 62500 2 774,43 €         SUPLEMENT PER LLUMS DE NADAL

020 03 9200 62205 2017/2/AJUNT/1 2 99.148,20 €     SUPLEMENT OBRES EDIFICI AJUNTAMENT

112.394,63 €   

CODI ORG PRO ECO Projecte RF Import Text Explicatiu

010 02 4300 48000 2 2.100,00 €      50% CONVENI ABIC

2.100,00 €      

DESPESES - SUPLEMENTS DE CRÈDIT

DESPESES - CRÈDIT EXTRAORDINARI

2019 DESPESES IMPORT

CAPÍTOL I Despeses de personal 2.522.428,03 €        

CAPÍTOL II Desp.béns corrents i serveis 2.371.189,96 €        

CAPÍTOL III Despeses financeres 108.892,20 €           

CAPÍTOL IV Transferències corrents 228.343,42 €           

CAPÍTOL V Fons de contingència 7.894,64 €               

CAPÍTOL VI Inversions reals 6.462.411,88 €        

CAPÍTOL VII Transferències de capital -  €                       

CAPÍTOL VIII Actius f inancers -  €                       

CAPÍTOL IX Passius f inancers 1.869.796,45 €        

TOTAL 13.570.956,58 €

2019 INGRESSOS IMPORT

CAPÍTOL I Impostos directes 3.588.500,00 €

CAPÍTOL II Impostos indirectes 35.000,00 €

CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 1.703.605,04 €

CAPÍTOL IV Transferències corrents 1.654.954,90 €

CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 105.600,00 €

CAPÍTOL VI Alienació de béns reals 0,00 €

CAPÍTOL VII Transferències de capital 4.939.117,78 €

CAPÍTOL VIII Actius f inancers 1.544.178,86 €

CAPÍTOL IX Passius f inancers 0,00 €

TOTAL 13.570.956,58 €

AJUNTAMENT DE MOIÀ

mailto:ajuntament@moia.cat


 
 
 
 
 

  
 

 
Foli 7 de 22 

 

Ajuntament de Moià 
 

Plaça Sant Sebastià, 1 

08180 Moià 

Telèfon: 93 830 00 00  

Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 

 

 

 
 

 
 
 

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

 Proposta de modificació de la composició de la  Comissió d’Estudi del 
Projecte de Canvi de Modalitat de Gestió del Servei de Residus 

 

Fets 
 
En sessió ordinària de Ple de vint-i-u de febrer de dos mil divuit es va acordar iniciar 

l'expedient per al canvi de la modalitat de gestió del servei públic essencial reservat 
de recollida de residus i constituir una Comissió d'Estudi per tal d'elaborar la memòria 
justificativa, el projecte de canvi de modalitat de gestió i el reglament del servei de 
recollida. 

 
La comissió ha tingut diverses reunions que ha tramès al Ple per al seu 

coneixement. 
 
Atès que la cap de l’oposició va ser nomenada com a membre de ple dret de la 

comissió i que, degut a les eleccions del vint-i-sis de maig de dos mil dinou hi ha més 
grups municipals dels quals cal incorporar un membre a la comissió. 

 
Vistos els objectius de la Comissió. 
  
Vist que l’article 124.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 

de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre que són 
Comissions Informatives especials les que creï el ple per un assumpte concret i en  
consideració a les característiques especials de qualsevol tipus.  

  
Atès que la Presidència de la Comissió recau en l’Alcalde-President de l’Ajuntament 

o membre de la Corporació en qui delegui i el nombre de vocals respecta en quant a 
representació i nombre tots els grups municipals de la Corporació, de conformitat amb 
allò que estableix l’article 125 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre . 

  
Atès que en aquestes comissions especials poden participar o assessorar tècnics 

municipals i assessorar  amb veu però sense vot, respectant així les regles de 
funcionament de la Comissió establertes tant per la Llei 7/85 de Bases del Règim Local 
com pel R.D. 2568/86. 
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Vista la necessitat de procedir al nomenament dels regidors membres d’aquesta 

comissió d’estudi. 
 

Fonaments de dret 
 
Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local. Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, 
de 28 de novembre. 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 

nou d’octubre de dos mil dinou, amb tretze vots a favor dels tretze regidors que en 
composen la Comissió Permanent del Ple. 

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

tretze regidors que en formen el ple, 
 

Acorda 
 
Primer.  Designar regidors membres de la Comissió d’Estudi del Projecte de Canvi 

de Modalitat de Gestió del Servei de Residus en representació de cada grup municipal, 
els regidors següents 

 

Membre Grup Municipal 

Dionís Guiteras Rubio, President Ara Moià 

Montserrat Ferrer Crusellas Ara Moià 

Dolç Nom de Maria Tarter Junts per Moià 

Jofre Torras Soler Junts per Moià 

Basharat Changue Canalejo Capgirem Moià 

Susana Tapia San Pedro PSC Moià 

 
Tercer. Donar compte del present acord als diferents grups municipals presents en 

aquest consistori. 
  

Quart. Facultar al Sr. Alcalde, amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui 
necessari per a la constància i efectivitat del present acord, atès que en qualitat 
d’alcalde president presideix totes les comissions. 
 

 Proposta de creació de la Comissió de seguiment del POUM 
 

Fets 
 
Considerant que és extremadament urgent de culminar els treballs de revisió del 

POUM en tràmit, amb la finalitat de posar al dia el PGMO de 1984 i establir un marc 
de referència coherent amb l’estructura general i orgànica del territori per a la 
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vehiculació de diverses iniciatives públiques i privades que es troben actualment 
paralitzades per falta d’actualització d’aquest. 

 
Atesa la voluntat de l’equip de govern de constituir una comissió en la que tots els 

electes hi puguin participar, per tal de donar les directrius polítiques de la tramitació 
del Poum així com fer-ne un seguiment. 

 
Vistos els objectius de la Comissió. 
  
Vist que l’article 124.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 

de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre que són 
Comissions Informatives especials les que creï el ple per un assumpte concret i en  
consideració a les característiques especials de qualsevol tipus.  

  
Atès que la Presidència de la Comissió recau en l’Alcalde-President de l’Ajuntament 

o membre de la Corporació en qui delegui i el nombre de vocals respecta en quant a 
representació i nombre tots els grups municipals de la Corporació, de conformitat amb 
allò que estableix l’article 125 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre . 

  
Atès que en aquestes comissions especials poden participar o assessorar tècnics 

municipals i assessorar  amb veu però sense vot, respectant així les regles de 
funcionament de la Comissió establertes tant per la Llei 7/85 de Bases del Règim Local 
com pel R.D. 2568/86. 

  
Vista la necessitat de procedir al nomenament dels regidors membres d’aquesta 

comissió d’estudi. 
 

Fonaments de dret 
 
Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local. Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, 
de 28 de novembre. 

 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 

nou d’octubre de dos mil dinou, amb tretze vots a favor dels tretze regidors que en 
composen la Comissió Informativa Permanent del Ple. 

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

tretze regidors que en formen el ple, 

Acorda 
 
Primer.  Acordar la constitució de la Comissió política de seguiment del POUM per 

tal de donar seguiment a la seva redacció i tràmits pertinents. 
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Segon. Designar regidors membres d’aquesta comissió en representació de cada 

grup municipal, els regidors següents: 

Membre Grup Municipal 

Dionís Guiteras Rubio, President Ara Moià 

Sebastià Ferrer Serra Ara Moià 

Dolç Nom de Maria Tarter Junts per Moià 

Montserrat Girbau Passarell Junts per Moià 

Basharat Changue Canalejo Capgirem Moià 

Susana Tapia San Pedro PSC Moià 

 
Tercer. Determinar que la comissió es reunirà tantes vegades com sigui necessari 

fixant un mínim d’una reunió trimestral. 
 
Quart. Donar compte del present acord als diferents grups municipals presents en 

aquest consistori. 
  
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde, amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui 

necessari per a la constància i efectivitat del present acord, atès que en qualitat 
d’alcalde president presideix totes les comissions. 
 

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

 

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. 

 

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 

Atès que en sessió plenària de vint-i-quatre de juliol dos mil dinou es va aprovar 
el nomenament de representants de l’ajuntament a diferents òrgans col·legiats. 

Vist que calia nomenar un representant de l’Associació per al Desenvolupament 
rural de la Catalunya Central.  

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 
nou d’octubre de dos mil dinou, amb tretze vots a favor dels tretze regidors que en 
composen la Comissió Permanent del Ple. 
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Per allò exposat el Ple de la Corporació, amb els vots a favor de Dionís Guiteras 

Rubio, Montserrat Ferrer Crusellas, Gabriel Roselló Saurí, Gemma Bisbal Otero, 
Sebastià Ferrer i Serra i Laia Bonells i Oliver d’Ara Moià, amb els vots a favor de Dolç 
Nom de Maria Tarter Armadans, Jordi Marsinyac Homs i Jofre Torras Soler de Junts 
Per Moià, amb el vot a favor de Susana Tapia San Pedro de PSC Moià i amb les 
abstencions de Basharat Changue Canalejo i Didac Rimoldi Camí de Capgirem Moià, 

 

Acorda 
 

Primer. Modificar l’acord de nomenament de representants de l’ajuntament a 
diferents òrgans col·legiats aprovat en la sessió de Ple Municipal de vint-i quatre de 
juliol de dos mil dinou en els següents termes: 

 

• Nomenar a Dionís Guiteras i Rubio com a representant de l’ajuntament a 
l’Associació per al Desenvolupament rural de la Catalunya Central 

 
Segon. La resta dels acords del ple del  de vint-i quatre de juliol de dos mil dinou 

queden sense variacions. 
  

Tercer. Notificar els presents acords a l’Associació per al Desenvolupament rural 
de la Catalunya Central. 
 
S’incorpora a continuació la Sra. Montserrat Girbau i Passarell. 
 

 Proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2020, 
números 2,3,5, 19,20 

 

Dictamen 
 
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 
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17  de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció 
de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, 
i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una 
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública 
prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de 
Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018. 

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció es 
proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 

nou d’octubre de dos mil dinou, amb els vots a favor de Dionís Guiteras Rubio, 
Montserrat Ferrer Crusellas, Gabriel Roselló Saurí, Gemma Bisbal Otero i Laia Bonells 
i Oliver d’Ara Moià, amb els vots a favor de Susana Tapia San Pedro de PSC Moià, 
les abstencions de Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, Montserrat Girbau Passarell, 
Jordi Marsinyac Homs i Jofre Torras Soler de Junts Per Moià i amb les abstencions 
de Basharat Changue Canalejo i Didac Rimoldi Camí de Capgirem Moià. 

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

tretze regidors que en formen el ple, 
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 Acorda 
 
 Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació 

de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  
 

Ordenança fiscal núm. 2 – Impost sobre Activitats Econòmiques  
Ordenança fiscal núm. 3 – Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica  
Ordenança fiscal núm. 5 – Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
Ordenança fiscal núm. 19 – Taxes dels serveis del Museu Municipal de Moià 
Ordenança fiscal núm. 20 – Taxa per expedició de documents administratius  
municipals i preus públics per a la prestació de serveis. 

   
Segon. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  

 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 

directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 

 Proposta de modificació de les Ordenança Fiscal de la utilització 
privativa d’equipaments municipals i preus públics per a l’any 2020 

Dictamen 
 
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 
17  de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció 
de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, 
i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una 
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública 
prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de 
Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018. 

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció es 
proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 

nou d’octubre de dos mil dinou, amb els vots a favor de Dionís Guiteras Rubio, 
Montserrat Ferrer Crusellas, Gabriel Roselló Saurí, Gemma Bisbal Otero i Laia Bonells 
i Oliver d’Ara Moià, amb els vots a favor de Susana Tapia San Pedro de PSC Moià, 
les abstencions de Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, Montserrat Girbau Passarell, 
Jordi Marsinyac Homs i Jofre Torras Soler de Junts Per Moià i amb les abstencions 
de Basharat Changue Canalejo i Didac Rimoldi Camí de Capgirem Moià. 
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Per allò exposat el Ple de la Corporació, amb els vots a favor de Dionís Guiteras 

Rubio, Montserrat Ferrer Crusellas, Gabriel Roselló Saurí, Gemma Bisbal Otero, 
Sebastià Ferrer i Serra i Laia Bonells i Oliver d’Ara Moià, amb els vots a favor de Dolç 
Nom de Maria Tarter Armadans, Montserrat Girbau Passarell, Jordi Marsinyac Homs 
i Jofre Torras Soler de Junts Per Moià, amb els vots a favor de Susana Tapia San 
Pedro de PSC Moià i amb les abstencions de Basharat Changue Canalejo i Didac 
Rimoldi Camí de Capgirem Moià, 

 

Acorda 
 
 Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació 

de l’Ordenança Fiscal núm. 21 – Taxes per a la utilització privativa d’equipaments 
municipals i preus públics per a la prestació de serveis així com el seu text refós:  

 
Segon. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  

 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 

 Proposta de modificació de les Ordenança Fiscal de l’Impost sobre 
Béns Immobles per a l’any 2020 

Dictamen 
 
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
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Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 

contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 
17  de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció 
de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, 
i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una 
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública 
prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de 
Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018. 

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció es 
proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 

nou d’octubre de dos mil dinou, amb els vots a favor de Dionís Guiteras Rubio, 
Montserrat Ferrer Crusellas, Gabriel Roselló Saurí, Gemma Bisbal Otero i Laia Bonells 
i Oliver d’Ara Moià, amb els vots a favor de Susana Tapia San Pedro de PSC Moià, 
les abstencions de Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, Montserrat Girbau Passarell, 
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Jordi Marsinyac Homs i Jofre Torras Soler de Junts Per Moià i amb les abstencions 
de Basharat Changue Canalejo i Didac Rimoldi Camí de Capgirem Moià.  

 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, amb els vots a favor de Dionís Guiteras 

Rubio, Montserrat Ferrer Crusellas, Gabriel Roselló Saurí, Gemma Bisbal Otero, 
Sebastià Ferrer i Serra i Laia Bonells i Oliver d’Ara Moià, amb els vots a favor de 
Susana Tapia San Pedro de PSC Moià i amb els vots en contra de Dolç Nom de Maria 
Tarter Armadans, Montserrat Girbau Passarell, Jordi Marsinyac Homs i Jofre Torras 
Soler de Junts Per Moià i amb els vots en contra de Basharat Changue Canalejo i 
Didac Rimoldi Camí de Capgirem Moià, 

 

Acorda 
 
 Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació 

de l’Ordenança Fiscal núm. 1 – Impost sobre Béns Immobles  així com el seu text 
refós:  

 
Segon. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  

 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 

 Proposta de modificació de les Ordenança Fiscal de clavegueram 
per a l’any 2020 

Dictamen 
 
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
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determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 
17  de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció 
de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, 
i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una 
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública 
prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de 
Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018. 

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció es 
proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 

nou d’octubre de dos mil dinou, amb els vots a favor de Dionís Guiteras Rubio, 
Montserrat Ferrer Crusellas, Gabriel Roselló Saurí, Gemma Bisbal Otero i Laia Bonells 
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i Oliver d’Ara Moià, amb els vots a favor de Susana Tapia San Pedro de PSC Moià, 
les abstencions de Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, Montserrat Girbau Passarell, 
Jordi Marsinyac Homs i Jofre Torras Soler de Junts Per Moià i amb les abstencions 
de Basharat Changue Canalejo i Didac Rimoldi Camí de Capgirem Moià.  

 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, amb els vots a favor de, Dionís Guiteras 

Rubio, Montserrat Ferrer Crusellas, Gabriel Roselló Saurí, Gemma Bisbal Otero, 
Sebastià Ferrer i Serra i Laia Bonells i Oliver d’Ara Moià, els vots a favor de Dolç Nom 
de Maria Tarter Armadans, Montserrat Girbau Passarell, Jordi Marsinyac Homs i Jofre 
Torras Soler de Junts Per Moià, amb els vots a favor de Susana Tapia San Pedro de 
PSC Moià i amb els vots en contra de Basharat Changue Canalejo i Didac Rimoldi 
Camí de Capgirem Moià, 

 

Acorda 
 
 Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació 

de l’Ordenança Fiscal núm. 26 – Taxa per serveis de clavegueram per a la prestació 
de serveis així com el seu text refós:  

 
Segon. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  

 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 

 Proposta de modificació de les Ordenança Fiscal de 
subministrament d’aigua per a l’any 2020 

Dictamen 
 
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
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En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 

simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 
17  de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció 
de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, 
i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una 
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública 
prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de 
Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018. 

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció es 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 

nou d’octubre de dos mil dinou, amb els vots a favor de Dionís Guiteras Rubio, 
Montserrat Ferrer Crusellas, Gabriel Roselló Saurí, Gemma Bisbal Otero i Laia Bonells 
i Oliver d’Ara Moià, amb els vots a favor de Susana Tapia San Pedro de PSC Moià, 
les abstencions de Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, Montserrat Girbau Passarell, 
Jordi Marsinyac Homs i Jofre Torras Soler de Junts Per Moià i amb les abstencions 
de Basharat Changue Canalejo i Didac Rimoldi Camí de Capgirem Moià. 

 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, amb els vots a favor de Dionís Guiteras 

Rubio, Montserrat Ferrer Crusellas, Gabriel Roselló Saurí, Gemma Bisbal Otero, 
Sebastià Ferrer i Serra i Laia Bonells i Oliver d’Ara Moià, amb els vots a favor de 
Susana Tapia San Pedro de PSC Moià i amb els vots en contra de Dolç Nom de Maria 
Tarter Armadans, Montserrat Girbau Passarell, Jordi Marsinyac Homs i Jofre Torras 
Soler de Junts Per Moià i amb els vots en contra de Basharat Changue Canalejo i 
Didac Rimoldi Camí de Capgirem Moià, 

 

Acorda 
 
 Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació 

de l’Ordenança Fiscal núm. 17 – Taxa  de subministrament d’aigua així com el seu 
text refós:  

 
Segon. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  

 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 

Activitat de control 
 

 Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del 680 al 774 del 2019 
 
Les intervencions que s’han produït han quedat enregistrades en el Vídeo de la 

Sessió certificat pel Secretari, custodiat al Servidor a disposició dels Regidors i 
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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. 

 

 Donar compte de les Juntes de govern de 04/09/2019, 18/09/2019 
i 02/10/2019 

 
Les intervencions que s’han produït 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. 

 

Precs i preguntes 
 
Les intervencions que s’han produït en el Punt de Precs i Preguntes del Ple 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. 
 
 

A l’hora senyalada “ut supra” l’Alcalde-President aixeca la sessió de la qual com a 
Secretari estenc aquesta Acta. 

 

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 ................................... de 2019 
 
El Secretari accidental, Lluís Clopés Solà 
Vistiplau, l’Alcalde-President, Dionís Guiteras Rubio. 
Signat digitalment al marge. 
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