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Departament: Secretaria 
Tema: Ple Ordinari de 17 d’abril de 2019 
Expedient: 7/2019 

 

Acta de la Sessió Ordinària del Ple de 17 d’abril de 2019 núm. 7 

Identificació de la sessió 
 
✓ Número: 7/2019 
✓ Caràcter: Ordinari.  
✓ Data: 17 d’abril de 2019.  
✓ Horari: De les 20:32 del dia 17 d’abril de 2019 a les 20.46 hores del dia 17 

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

Assistents 
Alcalde-President 
Senyor Dionís Guiteras i Rubio, d’Ara Moià. 
 
Regidors/es 
Senyora Montserrat Ferrer i Crusellas, d’Ara Moià. 
Senyora Anna Roca Querol, 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 Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, del PDeCAT. 
Senyora Montserrat i Girbau i Passarell, del PDeCAT. 
Senyor Jordi Marsinyac i Homs, del PDeCAT. 
 
Secretària accidental de la Corporació 
Senyora Montserrat Viladrich i Homs. 
 
Interventor 
Senyor Lluis Solé i Díez. 
 

S'ha excusat d'assistir-hi 
 
Senyora Núria Reynés i Molist, d’Ara Moià. 
Senyora Gemma Bisbal i Otero, d’Ara Moià. 
 

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 
1. Aprovació de les Actes de la Sessió Ordinària del Ple de la Corporació 

de 20 de març de 2019 i Extraordinària de 3 d’abril de 2019.  
 
Se sotmet a la consideració dels Regidors les Actes de la sessió del Ple Ordinari 

de 20 de març de 2019 i Extraordinari de 3 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, 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, 

 

2. Expedient 573/2019. Aprovació PPU franja perimetral Montví de Baix 
Sector A1 

 

Departament: Urbanisme i Medi Ambient 
Tema: Projecte PPU franja perimetral Montví de Baix Sector A1 
Expedient: 573/2019 

Antecedents 
 
Vist allò que disposa la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de Mesures de Prevenció 

d'Incendis Forestals a les Urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la Trama 
Urbana i el Decret que la desplega 123/2005, de 14 de juny, segons la qual els 
ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les 
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. 

 
Atès que correspon al Ple de l' ajuntament d'aprovar aquest plànol de delimitació, 

el qual, i una vegada aprovat, s'ha de trametre al Departament de Medi Ambient. 
 
Vist el projecte i el plànol sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i l'estassada 

del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat de la Urbanització Montví 
de Baix sector A1, elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis 
Forestal de la Diputació de Barcelona. 

Fonaments de Dret 

Les mesures de prevenció d’incendis forestals a implantar en els nuclis de població 
situats en zona forestal estan regulats per la següent legislació: 

- Art. 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i dels sector públic.  
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- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana. 

- Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

 
Per allò exposat 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, Anna Roca, Marc Pardo i Mireia Cañas, 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, 

 
Acorda 

 
Primer. Aprovar inicialment el projecte i els plànols sobre la reducció de la densitat de 

l'arbrat i l'estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat de 
la Urbanització Montví de Baix sector A1, elaborat per l'Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d'Incendis Forestal de la Diputació de Barcelona. 

Segon.  Sotmetre el projecte i els plànols aprovats a informació pública, mitjançant la 
inserció d'anuncis al BOP, al tauler d'anuncis i web municipal, per un període d'un 
mes. 

Tercer. Demanar informe a la Direcció General del Medi Natural. 
Quart. Notificar l’acord a l’associació de veïns de Montví de Baix Sector A1. 
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president per a 

la formalització dels presents acords. 
 

3. Expedient 629/2019.Ratificació acords plenaris de 20 de març de 2019 
 

Departament: Secretaria. 
Tema: Ratificació acords plenaris de 20 de març de 2019 
Expedient:  629/2019 

 

Fets 
 

En data 15 de gener de 2018, registre d’entrada número 110, l’ajuntament de Moià 
rebé la notificació de la resolució de nomenament amb caràcter accidental de la Sra. 
Anna Maria Martí i Tantiñà, funcionària de carrera, per cobrir el lloc de secretaria 
durant els períodes d’absència de la persona titular en casos de malaltia, vacances i 
altres supòsits d’absència. 
 
En data 20 de març de 2019, el Sr. Miquel Colom i Canal signà acta de cessament 
com a secretari de la Corporació. 
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En data 20 de març de 2019, per Decret d’alcaldia es nomena a la Sra. Anna Maria 
Martí i Tantiña secretària accidental de la Corporació i es sol·licita a la Direcció 
General d’Administració Local (DGAAL) el seu nomenament com a secretària 
accidental de l’Ajuntament de Moià. 
 
En data 27 de març de 2019, s’efectua requeriment per part de la DGAL en relació al 
nomenament esmenat, en relació a acreditar els requisits establerts en l’article 52.1 
del Real Decret Legislatiu 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
En data 3 d’abril de 2019, número de registre d’entrada 2019-E-RC-995, la DGAL 
desestima la sol·licitud de l’Ajuntament de Moià de nomenament amb caràcter 
accidental de la senyora Anna Maria Martí i Tantiñà per ocupar el lloc de treball de 
secretaria d’aquest Ajuntament, reservat a personal funcionari d’Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria, categoria d’entrada. 

 

Fonaments de Dret 
➢ Article 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, en relació 

als funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
➢ Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 

funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional 
➢ Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 

de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local  
 
Per allò exposat 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, Anna Roca, Marc Pardo i Mireia Cañas, 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, 

Acorda 
 
Primer. RATIFICAR els acords adoptats en el Ple de 20 de març de 2019, 
consistents en 
- Aprovació de les Actes de la Sessió Ordinària de 20 de febrer de 2019 i de les 

Sessions Extraordinàries i Urgents de 6 de març de 2019 i de 8 de març de 
2019. 

- Expedient 1870/2017. Atorgament bonificació fiscal 95% ICIO.  
- Expedient 511/2018. Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 

de Moià 
 

4. Expedient 625/2019. Projecte d’obres Municipals Ordinàries de la Nova 
estació Depuradora d’Aigües Residuals de Moià 
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Departament: Secretaria 
Tema: Projecte d’Obres Municipals Ordinàries de la Nova Estació Depuradora 

d’Aigües Residuals de Moià 
Expedient: 625/2019 

 
FETS 
 
En data 27 de març de 2019 s’ha lliurat el Projecte d’Obres Municipals Ordinàries 

de la Nova Depuradora d’aigües Residuals de Moià redactat per la UTE 
AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUAS.A.U. y COPCISA, 
S.A.U., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982, abreujadament "UTE 
NOVA EDAR MOIA", 

 
El Projecte ha estat dictaminat per SGS TECNOS, S.A en compliment de l’establert 

en el corresponent Contracte de Serveis de Supervisió dels Projectes, Direccions 
Facultatives i Coordinació de Seguretat i Salut de les Obres de la Nova Depuradora 
d'Aigües Residuals de Moia d’11 de gener de 2019. 

 
L’expedient també compta amb el pertinent informe de supervisió dels Serveis 

Tècnics Municipals i amb l’informe de Secretaria. 
 
És per això que s’escau de sotmetre’l al tràmit d’aprovació inicial, conforme al 

disposat pels articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, en relació amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 
al nostre ordenament jurídic les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 

 
Per allò exposat 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, Anna Roca, Marc Pardo i Mireia Cañas, 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, 

Acorda 
 

Primer. Aprovar inicialment el projecte d'obres municipals ordinàries de la Nova 
Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Moià. 

Segon. Sotmetre’l a informació pública pel període de trenta dies mitjançant anunci en 
el Tauler Físic d’Edictes, a la Seu Electrònica de l'Ajuntament, en el DOGC i en El 
Butlletí Oficial de la Província. 

Tercer. Sotmetre’l a informe de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Quart. Requerir els informes preceptius a les companyies subministradores de serveis 

d’aigua potable, telefonia, gas i electricitat, durant el període d’informació pública 
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president per a 

la formalització dels presents acords. 
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5. Activitat de Control 
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. 

6. 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 data 22 de maig de 2019. 
 
El Secretari de la Corporació Joaquim Rosell i López 
Vistiplau, l’Alcalde-President, Dionís Guiteras i Rubio. 
Signat digitalment al marge. 
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