Ajuntament de Moià

Departament: Secretaria
Tema: Ple Ordinari del Ple de la Corporació de data 22 de maig de 2019
Expedient: 9/2019

Acta de la Sessió Ordinària del Ple de la Corporació de data 22
de maig de 2019
Identificació de la sessió:
Número: 9/2019
Caràcter: Ordinari
Data: 22 de maig de 2019
Horari: de les 19.41 hores del dia 22 de maig de 2019 a les 19.56 hores del dia
22 de maig de 2019
 Lloc: Saló de Sessions de la Casa de la Vila.

Regidors/es
Senyora Montserrat Ferrer i Crusellas, d’Ara Moià.
Senyora Anna Roca Querol, d’Ara Moià.
Senyora Núria Reynés i Molist, d’Ara Moià.
Senyor Joan Capdevila i Clarà, d’Ara Moià.
Senyor Martí Padrisa i Prieto, d’Ara Moià.
Senyora Mireia Cañas Soler, d’Ara Moià.
Senyora Mercè Bigorra i Estevadeordal, d’Ara Moià.
Senyor Marc Pardo i Picañol, d’Ara Moià.
Senyora Gemma Bisbal i Otero, d’Ara Moià.
Senyora Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, del PDeCAT.
Senyora Montserrat i Girbau i Passarell, del PDeCAT.
Senyor Jordi Marsinyac i Homs, del PDeCAT.
Secretari de la Corporació
Senyor Joaquim Rosell i López.
Interventor
Lluis Solé i Díez.

S'ha excusat d'assistir-hi
Núria Reynés i Molist.

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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Joaquim Rosell López (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 06/06/2019
HASH: 91ba477ba4f6a522839db82e734d3a46

Assistents
Alcalde-President
Senyor Dionís Guiteras i Rubio, d’Ara Moià.
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Dionís Guiteras i Rubio (1 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 06/06/2019
HASH: 070a14604c89c836841c4cd7916ff405

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

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

Departament: Intervenció i tresoreria
Tema: Morositat i PMP
Expedient: 667/2016

DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’INFORME
DE MOROSITAT I DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT DE
L’AJUNTAMENT DE MOIÀ CORRESPONENT AL PRIMER
TRIMESTRE DE 2019.
Amb la publicació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials s’estableix a l’article 4 la obligatorietat d’elaborar i trametre
al Ministeri d’Economia i Hisenda, així com a la Comunitat Autònoma, els informes
trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament de les
obligacions de cada Entitat Local.
Amb data 30 de juliol es va publicar al BOE el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,
pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a
proveïdors de les administracions públiques, i les condicions i el procediment de
retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Amb data 23 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret 1040/2017, de 22
de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,
pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament
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2. Expedient 667/2016. Proposta donar compte al ple informes morositat
i PMP 1T-2019.

ACTA DEL PLE

Se sotmet a la consideració dels Regidors les Actes de la sessió del Ple Ordinari
de 17 d‘abril de 2019 i Extraordinari de 29 d’abril de 2019, les quals esdevenen
aprovades per unanimitat i assentiment, que representa la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, amb els vots a favor dels
senyors/senyores Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Joan Capdevila, Martí Padrisa,
Mercè Bigorra, Mireia Cañas, Anna Roca, Marc Pardo, Gemma Bisbal del Grup Polític
Municipal d’AraMoià, i dels senyors/res Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau
i Jordi Marsinyac, del Grup Polític Municipal del PDeCAT,

Número : 2019-0009 Data : 06/06/2019

1. Aprovació de les Actes de la Sessió Ordinària del Ple de la Corporació
de data 17/04/2019 i extraordinària de 29/04/2019.

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de
retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Es dóna compte al ple de la Corporació de l’informe de morositat i del període mig de
pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Moià corresponent al primer trimestre de
2019.

DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DELS DECRETS
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018 DE
L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ, AIXÍ
COM ELS CRITERIS EMPRATS PEL CÀLCUL DE LA PROVISIÓ
D’INSOLVÈNCIES.
En compliment de l’article 193.4 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 segons el
qual “Cal informar el ple en la primera sessió que es faci de la liquidació de cadascun
dels pressupostos que integren el pressupost general i dels estats financers de les
societats mercantils dependents de l'entitat, una vegada realitzada la seva aprovació”
i de l’article 193 bis, 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, en relació als drets de
recaptació difícil o impossible, segons el qual “Les entitats locals han d’informar el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el seu ple, o òrgan equivalent, del
resultat de l’aplicació dels criteris determinants dels drets de recaptació difícil o
impossible amb els següents límits mínims:
a) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels dos exercicis
anteriors a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un
25 per cent.
b) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos de l’exercici tercer
anterior a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un
50 per cent.
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Departament: Intervenció i tresoreria
Tema: Liquidació del Pressupost 2018
Expedient: 301/2018
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3. Exp. 301/2018. Donar compte dels decrets d’aprovació de la liquidació
del pressupost de 2018 de l’Ajuntament i del Museu Municipal, així com
dels criteris pel càlcul de la provisió d’insolvències.

Número : 2019-0009 Data : 06/06/2019

El Ple se’n dóna per assabentat.

Ajuntament de Moià
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Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

c) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels exercicis
quart a cinquè anteriors a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com
a mínim, en un 75 per cent.
d) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels restants
exercicis anteriors a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar en un 100
per cent.”

4. Exp. 596/2018. Proposta donar compte informe seguiment Pla d’Ajust
primer trimestre 2019.
Departament: Intervenció i tresoreria
Tema: Seguiment pla d’ajust
Expedient: 596/2018

DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’INFORME
EMÈS PER L’INTERVENTOR MUNICIPAL SOBRE EL SEGUIMENT
DEL PLA D’AJUST (PRIMER TRIMESTRE DE 2019)
En data 5 de febrer de 2015, la Comissió Delegada del Govern para assumptes
econòmics determinà les condicions per la concertació d’operacions de crèdit a
subscriure a partir de 2015 amb càrrec al fons de finançament per entitats locals,
establint el tipus d’interès i condicions aplicables.
En data 17 de març de 2015, l’Ajuntament de Moià, en sessió plenària
extraordinària, aprovà per unanimitat el Pla d’Ajust fins l’any 2025, el qual donava
compliment als requisits fixats en el Reial decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual
es determinaven les condicions d’informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament pel pagament a proveïdors dels ens locals.
En l’esmentat acord es sol·licità al ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
la concertació d’un crèdit per un import màxim de 7.402.325,31 €, cas que el Pla fos
valorat favorablement.
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El Ple se’n dóna per assabentat.
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1. Del Decret 2019/0391, de 14 de maig, d’aprovació de la Liquidació del
Pressupost de l’exercici 2018 de l’Ajuntament de Moià.
2. Del Decret 2019/0390, de 14 de maig, d’aprovació de la Liquidació del
Pressupost de l’exercici 2018 del Museu Municipal de Moià.
3. Dels criteris utilitzats en la determinació del càlcul de la provisió d’insolvències,
els quals es recullen en l’informe d’intervenció de liquidació del pressupost.

Número : 2019-0009 Data : 06/06/2019

Es dóna compte al ple de la Corporació:

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Per resolució d’11 de maig de 2015, el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques aprovà la formalització per l’Ajuntament de Moià d’un préstec amb el Fons
de Finançament a les entitats Locals, deixant d’aplicar les retencions en la participació
en tributs de l’Estat a partir de la formalització del mateix.

El Ple se’n dóna per assabentat.

5. Donar compte al ple de l’estat d’execució del pressupost corresponent
al primer trimestre de 2019.
Departament: Intervenció i tresoreria
Tema: Donar compte dels estats d’execució del pressupost
Expedient: 789/2019

DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’ESTAT
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019
Atès que ha transcorregut el primer trimestre natural de l’any 2018, cal donar
compte al Ple de la corporació de l’estat d’execució del pressupost vigent i dels
moviments de la Tresoreria produïts durant aquest període de temps.
Fonaments de dret:
1. L’article 207 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 (TRLRHL), estableix que la
intervenció de l’entitat local ha de remetre al Ple, per conducte de la seva Presidència,
informació de l’execució del pressupost i del moviment de la tresoreria, en els terminis
i amb la periodicitat que el Ple estableixi.
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Es dóna compte al ple de la Corporació de l’informe de seguiment del Pla d’ajust de
l’Ajuntament de Moià, aprovat el 17 de març de 2015, corresponent al primer trimestre
de 2019.

ACTA DEL PLE

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

Número : 2019-0009 Data : 06/06/2019

En data 15 de juny de 2015 es signà contracte de préstec entre l’Ajuntament de
Moià i l’Institut de Crèdit Oficial en representació de l’Administració General de l’Estat
amb càrrec al fons de Finançament a entitats Locals, del compartiment fons en
liquidació pel finançament als proveïdors dels ens locals, mitjançant els fons
d’ordenació, d’acord amb el RDL 17/2014 i els acords de la Comissió Delegada del
govern per assumptes econòmics, per import de 7.320.637,91 €.

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

2. La base 47 de les bases d’execució del pressupost de l’any 2019 disposa que
la informació es trametrà amb temps suficient per a ser coneguda en les sessions
plenàries ordinàries que aquest Ajuntament celebri en els mesos de MAIG,
SETEMBRE i NOVEMBRE.

El Ple se’n dóna per assabentat.

6. Ratificació, urgència i debat de la pròrroga del contracte amb Sociedad
Española de Construcciones Eléctricas SA (SECE)
Prèvia la seva declaració d’urgència d’acord amb el que estableixen els arts. 103.3),
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 83 del Reial Decret 2568/86, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, s’acorda l’ampliació de l’ordre del dia amb la inclusió del següent
punt que així mateix és aprovat per unanimitat:
Departament: Secretaria
Tema: Pròrroga del contracte dels treballs de subministrament de tecnologia
per a la millora energètica i servei integral de l’enllumenat públic del municipi de
Moià, adjudicat a Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA (SECE).
Expedient: 868/2019

Pròrroga del contracte dels treballs de subministrament de tecnologia
per a la millora energètica i servei integral de l’enllumenat públic del
municipi de Moià adjudicat a Sociedat Española de Construcciones
Eléctricas SA (SECE).
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a) Estat d’execució del pressupost de despeses de l’exercici corrent, per cada
aplicació pressupostària.
b) Estat d’execució del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent, per cada
aplicació pressupostària.
c) Els moviments i la situació de la tresoreria.

ACTA DEL PLE

Tenint en compte la normativa esmentada i atenent al que disposa l’art. 175 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, es dóna
compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre de
2018 de l’Ajuntament de Moià i el Museu Municipal de Moià amb el grau de detall que
tot seguit s’especifica:

Número : 2019-0009 Data : 06/06/2019

3. Les regles 52 i 53 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableixen
l’elaboració i el contingut mínim de la informació periòdica que s’ha de remetre al Ple.

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

ANTECEDENTS

Sense perjudici de les normes especials aplicables a determinats contractes, la
durada dels contractes del sector públic haurà d'establir-se tenint en compte la
naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la
necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització de les mateixes.
III. El contracte podrà preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves
característiques romanguin inalterables durant el període de durada d'aquestes i
que la concurrència per a la seva adjudicació hagi estat realitzada tenint en compte
la durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga.
La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a
l'empresari, tret que el contracte expressament prevegi el contrari, sense que pugui
produir-se pel consentiment tàcit de les parts.
IV. Durant tot el procés de pròrroga del contracte, haurà de complir-se amb les
exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i en la normativa vigent en matèria de transparència.
V. Per acord plenari de data 29 de maig de 2015 es va signar el contracte de
subministrament i serveis de Subministrament de tecnologia per la millora
energètica i servei integral de l‘enllumenat públic, amb l’empresa SECE per un
termini de 4 anys. En el mateix contracte es preveia la possibilitat de pròrroga del
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Número : 2019-0009 Data : 06/06/2019

En aquest mateix sentit, l'article 67 del Reglament general de la Llei de Contractes
de les Administracions Publiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre, estableix com un dels elements essencials dels plecs de clàusules
administratives particulars la fixació del termini d'execució o de durada del
contracte, amb determinació, si escau, de les pròrrogues de durada que seran
acordades de forma expressa.

Codi Validació: 6LS59KCJC639FG6YAFTYE2SC7 | Verificació: http://moia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 9

II. La durada dels contractes és un element estructural dels mateixos, ja que forma
part del seu contingut mínim, tal com estableix l'article 26.1 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, en disposar que, tret que ja es trobi recollit en els plecs, els contractes
han d'incloure la durada del contracte o les dates estimades per al començament
de la seva execució i per a la seva finalització, així com la pròrroga o pròrrogues si
estiguessin previstes.

ACTA DEL PLE

I. De conformitat amb l'article 303 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Publico aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els contractes
de serveis no podran tenir un termini de vigència superior a quatre anys amb les
condicions i límits establerts en les respectives normes pressupostàries de les
Administracions Públiques, si bé podrà preveure's en el mateix contracte la seva
pròrroga per mutu acord de les parts abans de la finalització d'aquell, sempre que la
durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi de sis anys, i que les
pròrrogues no superin, aïllada o conjuntament, el termini fixat originàriament.

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

contracte per dues anualitats més, fins un termini de 6 anys, tal com regula la
normativa en matèria de contractació.
VI. En data 13 de maig l’empresa SECE presenta escrit on manifesta la seva
voluntat i predisposició a una pròrroga d’un any, per la qual cosa no caldrà el requisit
de donar audiència al contractista per tal que manifesti la seva predisposició.
VII. En data 15 de maig de 2019 l’enginyer municipal, emet informe on manifesta
que les prestacions objecte del contracte s’han dut a terme de manera satisfactòria
donant compliment als requisits imposats en els Plecs.
VIII. Vist l’informe se secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir



L'article 23, 303 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre.



Els articles 66 i 67 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el [en tot allò que no contradigui al Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre].



La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

ACTA DEL PLE

Fonaments de dret

Número : 2019-0009 Data : 06/06/2019

IX. Vist l’informe de fiscalització de la intervenció municipal.

Per tot això es proposa al ple l’adopció de l‘acord següent:

PRIMER. Aprovar la pròrroga del contracte de Subministrament de tecnologia per
la millora energètica i servei integral de l‘enllumenat públic amb l’empresa SECE
per un termini d‘un any, amb efectes del dia 26 de maig de 2019 i fins el dia 25 de
maig de 2020 de conformitat amb l’establert en el Plec de Clàusules Administratives
que regeix el contracte, que es subscriu a les prestacions P2 i P3.
SEGON. Aprovar i disposar la despesa corresponent de conformitat amb lo establert
en l'Informe d'Intervenció de data 15 de maig de 2019:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2019/2020

10.165.21300

46.094,88 €
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PRELIMINARMENT: DECLARAR la urgència del debat i votació d’aquesta proposta.

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

TERCER. Notificar al contractista l'aprovació de la pròrroga, emplaçar-lo per la
signatura del document de pròrroga, amb indicació dels recursos pertinents.
QUART- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari el Sr. Alcalde-President
per a la formalització dels present acords.

Les intervencions que s’han produït en l’Apartat de Control de l’Acció de Govern
han quedat enregistrades en el Vídeo de la Sessió certificat 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.
S’ha donat compte dels Decrets d’alcaldia del núm. 275/2019 al núm. 391/2019.

8. 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.

ACTA DEL PLE

7. Activitat de Control

Número : 2019-0009 Data : 06/06/2019

Sotmès a votació el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, que
representa la majora absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, amb
els vots a favor dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Joan
Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Mireia Cañas, Anna Roca, Marc Pardo,
Gemma Bisbal del Grup Polític Municipal d’AraMoià, i dels senyors/res Dolç Nom de
Maria Tarter, Montserrat Girbau i Jordi Marsinyac, del Grup Polític Municipal del
PDeCAT, aprova la present proposta.

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 .............
El Secretari, Joaquim Rosell i López
Vistiplau, l’Alcalde-President, Dionís Guiteras Rubio.
Signat digitalment al marge.
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A l’hora senyalada “ut supra” l’Alcalde-President aixeca la sessió de la qual com a
Secretari estenc aquesta Acta.

