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

Montserrat Viladrich Homs (1 de 2)
Tresorera Accidental
Data Signatura: 16/05/2019
HASH: a2696ff6f0b264c4eeb9cab138325abe

Departament: Secretaria
Tema: Ple Ordinari de 20 de març de 2019
Expedient: 5/2019

Acta de la Sessió Ordinària del Ple de 20 de març de 2019
Identificació de la sessió
✓
✓
✓
✓

Número: 5/2019
Caràcter: Ordinari.
Data: 20 de març de 2019.
Horari: De les 20:40 del dia 20 de març de 2019 a les 22.02 hores del dia 20 de
març de 2019.
✓ Lloc: Saló de Sessions de la Casa de la Vila.

ACTA DEL PLE

Secretària accidental de la Corporació
Senyora Anna Maria Martí i Tantiñà.
Interventor
Lluis Solé i Díez.

S'ha excusat d'assistir-hi
Senyora Núria Reynés i Molist, d’Ara Moià.
Senyora Mercè Bigorra i Estevadeordal, 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
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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Dionís Guiteras i Rubio (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 16/05/2019
HASH: 070a14604c89c836841c4cd7916ff405

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.
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.

Número : 2019-0006 Data : 16/05/2019

Assistents
Alcalde-President
Senyor Dionís Guiteras i Rubio, d’Ara Moià.

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

Ordre del Dia
1. Aprovació de les Actes de les sessions de dates 20/02/2019 ordinària,
06/03/2019 extraordinària i urgent i 03/03/2019 extraordinària i urgent

Prèviament es procedeix a votar la inclusió de la proposta d’esmenes al present
Dictamen, presentades pel Grup Municipal PDeCAT.
El resultat de la votació és de 11 vots a favor del total de membres presents a la
sessió, pel que s’aprova per unanimitat.

Fets
Vist que en data 25 de febrer de 2019, amb número de registre d’entrada 2019-ERC-573, per part del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya es va
sol•licitar la declaració de la utilitat pública de les obres de substitució del parc de
bombers, d’acord amb l’article 6.4 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 de l’Impost sobre
Construccions Instal•lacions i Obres i així gaudir d’una bonificació del 95% de quota
de l’impost.
Atès que concorren circumstàncies especials de caràcter social, es considera
essencial l’atorgament d’una bonificació fiscal del 95% en la quota de l’impost sobre
Construccions, Instal•lacions i Obres (ICIO), per la realització de les obres de
substitució del parc de bombers, donada la utilitat pública de l’actuació, traduint-se en
una millora en la prestació del servei d’extinció d’incendis per tots els moianesos.

Fonaments de Dret
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 103.2 del RDL 2/2004 pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es podrà regular
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Departament: Intervenció i Tresoreria
Tema: Atorgament bonificació fiscal 95% ICIO
Expedient: 1870/2017

ACTA DEL PLE

2. Expedient 1870/2019. Aprovació d’atorgament de bonificació fiscal
95% a la llicència d’ICIO.

Número : 2019-0006 Data : 16/05/2019

Se sotmeten a la consideració dels Regidors les Actes de les sessions del Ple
Ordinari de 20/02/2019 i dels Plens Extraordinaris i urgents de 06/03/2019 i
08/03/2019, les quals esdevenen aprovades per unanimitat i assentiment, 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, Mireia Cañas, Anna Roca, Marc Pardo i 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,

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

a través de les ordenances fiscals una bonificació sobre la quota de l’impost de fins a
un 95%.
D’acord amb l’article 6.4 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 de l’Impost sobre
Construccions Instal•lacions i Obres que determina que les construccions,
instal•lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació de fins un 95% en la
quota de l’impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres (ICIO).

Primer. DECLARAR com a obra d’especial interès o utilitat municipal, per concórrerhi circumstàncies socials, les obres per la nova construcció d’un parc de bombers
a Moià (expedient 1870/2017).
Segon. APLICAR una bonificació del 95% en la quota de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, segons l’establert a l’article 6.4 de
l’Ordenança Fiscal núm. 5 de l‘Impost sobre Construccions, instal·lacions i Obres
i a l’article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Local.
Tercer. DONAR TRASLLAT dels presents acords als interessats
Quart. FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde- president
per a la formalització dels presents acords.

3. Expedient 511/2019.aprovació definitiva del pla de mobilitat urbana
sostenible de Moià.
Departament: Urbanisme i Medi Ambient
Tema: Pla de Mobilitat Urbana
Expedient: 511/2018
Es fa l’advertiment a la Sra. Mireia Cañas que per ser part interessada en la present
proposta s’ha d’abstenir en la votació.
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ACORDA
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Per l’exposat el Ple de la Corporació, per majoria absoluta del seu nombre legal de
membres, amb els vots a favor dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Montserrat
Ferrer, Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mireia Cañas, Anna Roca, Marc Pardo, i
Gemma Bisbal, del Grup Polític Municipal d’AraMoià, i el vot en contra dels
senyors/senyores Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Jordi Marsinyac, del
Grup Polític Municipal del PDeCAT,

ACTA DEL PLE

Atès que la declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de
la Corporació i s’acordarà, prèvia sol•licitud del subjecte passiu pel vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.

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

Antecedents
Per Acord del Ple de 29 de març de 2018 es va aprovar inicialment el Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible de Moià.
Durant el termini d’informació pública reglamentari s’hi ha presentat les al·legacions
que recull el document titulat “INFORME RESPOSTA AL·LEGACIONS DEL PMUS
DE MOIÀ” que consta a l’expedient.
La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, acaba de comunicar
a l’Ajuntament la Resolució per la qual s’emet la Declaració Ambiental Estratègica del
Pla.

L'Ajuntament de Moià, amb el suport i la col•laboració de la Diputació de Barcelona
(DIBA), han promogut l’elaboració del PMU del municipi.
L'equip redactor del PMU ha estat INTRA- Ingeniería de Tráfico S.L.- Consultoria
de Mobilitat i la direcció facultativa s'ha dut a terme per l'Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària local de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
de la Diputació de Barcelona i els Serveis Tècnics Municipals sota la direcció de la
Regidoria d’Urbanisme i de la Via Pública de l'Ajuntament de Moià.
L'objecte del PMU de Moià és configurar-se com un pla estratègic que aporti les
eines suficients per tal d’ordenar les xarxes dels diferents modes de transport i
promocionar la mobilitat sostenible i segura. També s’espera poder aconseguir un
planejament molt més coherent en el desenvolupament del municipi, així com molt
més efectiu pel que fa a la seva execució.
El PMU esdevé l’eina fonamental a l’hora d’optimitzar els recursos energètics
consumits pel sistema de transport de mercaderies i persones (públic i privat). A més
d’orientar la gestió de la mobilitat en el municipi d’una forma més eficient que permeti
l’estalvi econòmic per part de les entitats públiques.
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Els plans directors de mobilitat tenen per objecte el desenvolupament territorialitzat
de les Directrius nacionals de mobilitat. En aquest sentit el Pla de mobilitat urbana ha
d’incorporar les determinacions del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana
de Barcelona d’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei 9/2003.
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La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, té per objecte establir els principis
i objectius als quals ha de respondre la gestió de la mobilitat de les persones i del
transport de les mercaderies. Es dirigeix a la sostenibilitat i la seguretat, i vol
determinar els instruments necessaris perquè la societat assoleixi aquests objectius
garantint a tots els ciutadans una accessibilitat amb mitjans sostenibles.

ACTA DEL PLE

Els plans de mobilitat urbana (en endavant PMU) són el document bàsic per
configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya.

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

Es proposen unes actuacions i mesures per tal d’assolir una sèrie d’objectius
marcats, amb una programació de 6 anys (2018- 2023) tenint en compte que després
del període de 6 anys el Pla haurà de ser revisat.
El PMU planteja diversos objectius bàsics a seguir amb les línies bàsiques
d’actuació per a cadascun d’ells i concretat amb un seguit de mesures.

L’article 28 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i
programes disposa que el promotor d'un pla que ha seguit el procediment d'avaluació
ambiental ha de notificar la seva aprovació a l'òrgan ambiental en el moment que tingui
lloc. A la notificació ha de fer constar on està disponible la documentació indicada en
aquest article i a quin òrgan específic s'ha encomanat el seguiment del pla o programa
i, si escau, d'adjuntar la designació nominal del director o directora ambiental del pla
o programa.
El promotor, mitjançant la publicació d'un edicte en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya o al Butlletí Oficial en el qual correspongui publicar el pla o programa,
ha de posar a disposició de les administracions públiques afectades i de les persones
físiques i jurídiques que hagin participat en els tràmits de consulta i de participació
pública els següents documents, explicitant on estan disponibles per a la consulta:
a) El pla o programa aprovat.
b) Una declaració que resumeixi de quina manera s'han integrat en el pla o
programa els aspectes ambientals; com s'han pres en consideració l'informe de
sostenibilitat ambiental del pla o programa, els resultats de les consultes, el resultat,
si és el cas, de les consultes transfrontereres i la memòria ambiental del pla o
programa, així com les raons de l'elecció del pla o programa aprovats, en relació a les
alternatives considerades. Aquesta declaració ha de resumir, així mateix, les
discrepàncies eventuals que hagin pogut sorgir en el procés d'avaluació ambiental.
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L’article 9 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat senyala que els plans de
mobilitat urbana són el document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat
sostenible dels municipis de Catalunya. La iniciativa per a elaborar i aprovar els plans
de mobilitat urbana correspon als ajuntaments.
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La legislació especifica aplicable és la següent:
❖ Directrius Nacionals de Mobilitat
❖ Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat
❖ Pla Territorial General de Catalunya
❖ Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006-2026 (PITC)
❖ Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020
❖ Pla de Seguretat Viària 2014-2016
❖ Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020
❖ Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020
❖ Pla de Transport de Viatgers de Catalunya (2020, prov.)
❖ Pla Estratègic de la Bicicleta de Catalunya (2008-2012)
❖ Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals.

ACTA DEL PLE

Fonaments de Dret

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

c) Les mesures adoptades per al seguiment dels efectes en el medi ambient de
l'aplicació del pla o programa.
d) Un resum no tècnic sobre la documentació continguda en les lletres b i c.

ACORDA
Primer. RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d’informació
pública del Pla de Mobilitat Sostenible de Moià en els termes que recull el
document titulat “INFORME RESPOSTA AL·LEGACIONS DEL PMUS DE MOIÀ”
que figura a l’expedient.
Segon. APROVAR DEFINITIVAMENT el “PLA DE MOBILITAT URBANA
SOSTENIBLE DE MOIÀ”.
Tercer. COMUNICAR la resolució presa:
a. A la DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES AMBIENTALS I MEDI
NATURAL, fent-li saber:
i. Que la documentació indicada a la legislació ambiental estarà
disponible en un enllaç específic de la Web Municipal.
ii. Que l’òrgan específic encarregat del seguiment del Pla és el
Departament Municipal d’Urbanisme i Medi Ambient.
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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, Anna Roca, Marc Pardo i 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,
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També determina que en el termini de quinze dies hàbils des de l'adopció o
aprovació del pla, l'òrgan substantiu remetrà per a la seva publicació en el «Butlletí
Oficial de l'Estat» o diari oficial corresponent la següent documentació:
a) La resolució per la qual s'adopta o aprova el pla i una referència a l'adreça
electrònica en què l'òrgan substantiu ha de posar a disposició del públic el contingut
íntegre de l'esmentat pla o programa.
b) Un extracte que inclogui els següents aspectes:
1r De quina manera s'han integrat en el pla o programa els aspectes ambientals.
2n Com s'ha pres en consideració en el pla o programa l'estudi ambiental estratègic,
els resultats de la informació pública i de les consultes, incloent si escau les consultes
transfrontereres i la declaració ambiental estratègica, així com, quan sigui procedent,
les discrepàncies que hagin pogut sorgir en el procés.
3r Les raons de l'elecció de l'alternativa seleccionada, en relació amb les
alternatives considerades.
c) Les mesures adoptades per al seguiment dels efectes en el medi ambient de
l'aplicació del pla o programa.

ACTA DEL PLE

L’article 26 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, afegeix
que el promotor ha d'incorporar el contingut de la declaració ambiental estratègica en
el pla.

Ajuntament de Moià

4. Expedient 596/2019. donar compte informe seguiment pla d’ajust et.
trimestre 2018.
Departament: Intervenció i tresoreria
Tema: Seguiment pla d’ajust
Expedient: 596/2018
En data 5 de febrer de 2015, la Comissió Delegada del Govern per 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.
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iii. Que la Directora Ambiental del Pla és la senyora MONTSERRAT
MUNNE I REG, Enginyera Tècnica del Departament Municipal
d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Moià.
b. Al CONSELL TERRITORIAL DE LA MOBILITAT o bé, en cas que aquest
ens no hagi estat constituït, al CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS.
c. Als ORGANISMES, ENTITATS I SECTORS SOCIALS vinculats a la
mobilitat.
d. A L'AUTORITAT TERRITORIAL DE LA MOBILITAT COMPETENT o, en cas
que aquest ens no hagi estat constituït, del DEPARTAMENT DE LA
GENERALITAT COMPETENT EN MATÈRIA D'INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS DE TRANSPORT.
e. Als MUNICIPIS veïns.
Quart. INCORPORAR en el Pla el contingut de la DECLARACIÓ AMBIENTAL
ESTRATÈGICA.
Cinquè. PUBLICAR el Pla aprovat al BOP, al DOGC, al Tauler Físic i al Tauler Digital
d’anuncis posant els següents documents a disposició de les administracions
públiques afectades i de les persones físiques i jurídiques que hagin participat en
els tràmits de consulta i de participació pública i de qualsevol altre interessat
mitjançant un enllaç específic de la Web Municipal:
a. El pla aprovat.
b. Una declaració que resumeixi de quina manera s'han integrat en el pla els
aspectes ambientals; com s'han pres en consideració l'informe de
sostenibilitat ambiental del pla, els resultats de les consultes, el resultat, si
és el cas, de les consultes transfrontereres i la memòria ambiental del pla,
així com les raons de l'elecció del pla aprovat, en relació a les alternatives
considerades. Aquesta declaració ha de resumir, així mateix, les
discrepàncies eventuals que hagin pogut sorgir en el procés d'avaluació
ambiental.
c. Les mesures adoptades per al seguiment dels efectes en el medi ambient
de l'aplicació del pla.
d. Un resum no tècnic sobre la documentació continguda en les lletres b i c.
e. La resolució per la qual s'adopta o aprova el pla i una referència a l'adreça
electrònica en què l'òrgan substantiu ha posat a disposició del públic llur
contingut íntegre.

ACTA DEL PLE

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

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.

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.
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 quart trimestre
de 2018.

Número : 2019-0006 Data : 16/05/2019

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 €.

ACTA DEL PLE

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.

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
Secretària accidental estenc aquesta Acta.
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5. Activitat de Control

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, la Secretària accidental, amb el vistiplau del President, per fer constar
que aquesta Acta ha estat aprovada pel Ple de data 17 d’abril de 2019.
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ACTA DEL PLE

La Secretària accidental, Montserrat Viladrich i Homs.
Vistiplau, l’Alcalde-President, Dionís Guiteras Rubio.
Signat digitalment al marge.

