Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2021/6

El Ple

Ordinària

Data

19 / de maig / 2021

Durada

Des de les 20:30 fins a les 21:30 hores

Lloc

Per mitjans telemàtics

Presidida per

Dionís Guiteras i Rubio

Secretari

Joan Manso Bosoms

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

52146508B

Dionís Guiteras i Rubio

SÍ

46050944E

Eduard Altarriba Bigas

SÍ

36522321T

Gabriel Roselló Saurí

SÍ

52161877Q

Gemma Bisbal Otero

SÍ

39357757L

Jofre Torras Soler

SÍ

39367514R

Jordi Marsinyach Homs

SÍ

46749581B

Laia Bonells Oliver

SÍ

77750649T

Lakshmi Roset Sala

SÍ

77742734C

Maria Tarter Armadans

SÍ

77742746D

Montserrat Ferrer Crusellas

SÍ

40992170Y

Montserrat Girbau Passarell

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0005 Data: 29/12/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE PLE

Dionís Guiteras i Rubio (1 de 1)
L'Alcalde
Data Signatura: 29/12/2021
HASH: 070a14604c89c836841c4cd7916ff405

ACTA

39335305S

Sebastià Ferrer Serra

SÍ

37740821Y

Susana Tapia San Pedro

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Expedient 2387/2020. Ratificació de la concurrència de les causes
extraordinàries previstes en l’article 46.3 del la Llei 7/1985 reguladora de
Bases de Règim Local, modificat per la disposició final segona del Reial
Decret 11/2020, de 31 de març, per a la celebració de sessions dels òrgans
col·legiats per via telemàtica.
3. Expedient 1027/2019. Proposta d’acord de modificació dels representants
del Grup Polític Municipal Capgirem Moià – CUP – AMUNT a la Comissió
especial de Comptes de l’Ajuntament de Moià.
4. Expedient 474/2021. Proposta de declaració de la utilitat pública de les obres
de instal·lació de mòduls prefabricats al costat de l’edifici del CAP, d’acord
amb l’article 6.4 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 de l’Impost sobre
Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO), i bonificació del 95% de quota de
l’impost.
5. Expedient 876/2021. Modificació de Crèdit 7/2021
6. Expedient 879/2021. Modificació de Crèdit 8/2021

ACTA DE PLE

2 .Aprovació de l'acta de la sessió anterior 5/2021 de data 21 d'abril del 2021.

Número: 2021-0005 Data: 29/12/2021

A) Part resolutiva

8. Expedient 954/2021. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost
1T-2021.
9. Expedient 596/2018. Dació de compte informe seguiment pla d'ajust 1T2021.
10.Expedient 667/2016. Dació de compte informes morositat i PMP 1T-2021.
11.Expedient 788/2020. Dació de compte al Ple de la corporació del/s Decret/s
pels quals s’acorda la continuació del procediment aixecant els reparaments
suspensius elevats per la intervenció municipal.
B) Activitat de control
12.Moció Per un Model Energètic Sostenible a Catalunya
13.Dació de compte del Decret d'Alcaldia 0318/2021, de resolució contractual
per incompliment culpable del contractista, en el marc del contracte
d’obres de millora i reforma del Carrer del Remei, essent contractista
l’empresa INTERSAT SL, i l’avalista Millenium Insurance Company LTD.
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7. PUNT D'URGÈNCIA. Expedient 77/2020. Proposta d’acord d’aprovació
definitiva de l’Ordenança Municipal d’Intervenció Administrativa en l’ús del
sòl i l’edificació de l’Ajuntament de Moià.

14.Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia dictats des de la darrera sessió
plenària: 0290/2021 de data 16 d’abril de 2021 al Decret 0406/2021 de
data 13 de maig de 2021. ( Els podreu trobar ja penjants a l’expedient de
gestiona núm. 38/2021).
15.Dació de compte de les actes de les sessions de Junta de Govern Local
JGL/2021/7 de 5 d'abril i JGL/2021/5 de 21 d'abril de 2021 (ACTA DE JG
2021-0007).
C) Precs i preguntes
---

1. Expedient 2387/2020. Ratificació de la concurrència de les causes
extraordinàries previstes en l’article 46.3 del la Llei 7/1985 reguladora de
Bases de Règim Local, modificat per la disposició final segona del Reial
Decret 11/2020, de 31 de març, per a la celebració de sessions dels òrgans
col·legiats per via telemàtica.
2 .Aprovació de l'acta de la sessió anterior 5/2021 de data 21 d'abril del 2021.
3. Expedient 1027/2019. Proposta d’acord de modificació dels representants
del Grup Polític Municipal Capgirem Moià – CUP – AMUNT a la Comissió
especial de Comptes de l’Ajuntament de Moià.
4. Expedient 474/2021. Proposta de declaració de la utilitat pública de les obres
de instal·lació de mòduls prefabricats al costat de l’edifici del CAP, d’acord
amb l’article 6.4 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 de l’Impost sobre
Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO), i bonificació del 95% de quota de
l’impost.
5. Expedient 876/2021. Modificació de Crèdit 7/2021
6. Expedient 879/2021. Modificació de Crèdit 8/2021
7. PUNT D'URGÈNCIA. Expedient 77/2020. Proposta d’acord d’aprovació
definitiva de l’Ordenança Municipal d’Intervenció Administrativa en l’ús del
sòl i l’edificació de l’Ajuntament de Moià.
8. Expedient 954/2021. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost
1T-2021.
9. Expedient 596/2018. Dació de compte informe seguiment pla d'ajust 1T2021.
10.Expedient 667/2016. Dació de compte informes morositat i PMP 1T-2021.
11.Expedient 788/2020. Dació de compte al Ple de la corporació del/s Decret/s
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A) Part resolutiva

ACTA DE PLE

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

Número: 2021-0005 Data: 29/12/2021

En el transcurs de la sessió, i de viva veu, l’interventor municipal Sr. Solé Díez
proposa incorporar com a punt d’urgència a l’ordre del dia la Dació de compte del
recentment signat decret d’aprovació de la liquidació del pressupost 2020 així com
dels criteris emprats pel càlcul de la provisió d’insolvències, quedant l’ordre del dia
de la següent manera:

pels quals s’acorda la continuació del procediment aixecant els reparaments
suspensius elevats per la intervenció municipal.
B) Activitat de control
12.Moció Per un Model Energètic Sostenible a Catalunya
13.Dació de compte del Decret d'Alcaldia 0318/2021, de resolució contractual
per incompliment culpable del contractista, en el marc del contracte
d’obres de millora i reforma del Carrer del Remei, essent contractista
l’empresa INTERSAT SL, i l’avalista Millenium Insurance Company LTD.
14.Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia dictats des de la darrera sessió
plenària: 0290/2021 de data 16 d’abril de 2021 al Decret 0406/2021 de
data 13 de maig de 2021. ( Els podreu trobar ja penjants a l’expedient de
gestiona núm. 38/2021).

---

A) PART RESOLUTIVA

1. Expedient 2387/2020. Ratificació de la concurrència de les causes
extraordinàries previstes en l’article 46.3 del la Llei 7/1985 reguladora
de Bases de Règim Local, modificat per la disposició final segona del
Reial Decret 11/2020, de 31 de març, per a la celebració de sessions
dels òrgans col·legiats per via telemàtica.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

L'acord es resol favorablement per unanimitat i assentiment de tots els assistents.
Relació de fets
El 10 de juliol de 2019 en el Ple del cartipàs l’Ajuntament de Moià es va donar
coneixement de la constitució dels grups polítics municipals i designació dels seus
portaveus i es va establir el règim de periodicitat i sessions dels diferents òrgans
col·legiats, facultant al president per fer-ne la convocatòria deguda.
Vist que en data 14 de març es va publicar Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19.
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C) Precs i preguntes

ACTA DE PLE

16. PUNT D’URGÈNCIA. Dació de compte al ple de la corporació del decret
d’aprovació de la liquidació del pressupost 2020 així com dels criteris
emprats pel càlcul de la provisió d’insolvències

Número: 2021-0005 Data: 29/12/2021

15.Dació de compte de les actes de les sessions de Junta de Govern Local
JGL/2021/7 de 5 d'abril i JGL/2021/5 de 21 d'abril de 2021 (ACTA DE JG
2021-0007).

Vist l’informe emès per la Secretaria General, de data 28 de desembre de 2020,
sobre el règim de sessions de naturalesa telemàtica dels òrgans col·legiats de
l’Ajuntament de Moià en el marc del context de la pandèmia ocasionada pel
COVID-19, en el qual s’informa que les sessions dels òrgans col·legiats es poden
celebrar de forma telemàtica en aquesta situació, sempre que es garanteixi el
dret de participació dels regidors i es compleixin els requisits de suficiència
tecnològica que resultin exigibles segons la normativa vigent.
Vist la conformitat de l’Informàtic Municipal Senyor Lluís Clopés, sobre el
compliment dels requisits de suficiència tecnològica, amb l’aplicació informàtica
acordada per la celebració de les sessions telemàtiques, exigides per la Secretaria
General.
Fonaments de dret

En la seva Disposició Final Segona es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local mitjançant la introducció d'un nou
apartat 3, a el article 46 de la LBRL, on s'habilita que les sessions dels òrgans
col·legiats de les Entitats Locals puguin dur-se a terme per mitjans electrònics i
telemàtics, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc
col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions.
D'aquesta manera, passa a recollir-se en una norma bàsica, la possibilitat de què,
en casos excepcionals, se celebrin a distància sessions dels òrgans col·legiats.

ACTA DE PLE

"Donada la situació excepcional, s'ha posat de manifest la necessitat de què,
davant situacions de crisis de tal envergadura, que puguin produir-se per causes
de força major, greu risc col·lectiu o catàstrofe pública, es puguin adoptar
mesures conduents a garantir el funcionament democràtic i eficaç de les Entitats
Locals, és per això que amb data 1 d'abril, es publica en el Butlletí Oficial de
l'Estat, el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures
urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Número: 2021-0005 Data: 29/12/2021

Atès que en l'informe de la Secretaria, anteriorment indicat s'estableix que:

Per a això, en el Decret de convocatòria de la sessió del Ple a distància per mitjans
electrònics, mitjançant Resolució de Presidència es posarà de manifest la
concurrència de la situació que motiva la celebració per mitjans electrònics. Així
les coses, s'haurà d'indicar el sistema tecnològic o audiovisual que garanteixi
adequadament la seguretat tecnològica, l'efectiva participació política dels seus
membres, la validesa del debat i votació dels acords que s'adoptin, que serà de
manera preferent mitjançant videoconferència.
Així mateix, una vegada iniciada la sessió, s'haurà de ratificar per part dels
regidors presents, la concurrència de les causes extraordinàries previstes en
l’article 46.3 del la Llei 7/1985 reguladora de Bases de Règim Local, modificat per
la disposició final segona del Reial Decret 11/2020, de 31 de març, per a la
celebració de sessions dels òrgans col·legiats per via telemàtica".
Acords
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Moià, l’adopció dels
següents acords:
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Dites sessions telemàtiques es podran portar a terme sempre que s'apreciïn, per
part del President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la
convocatòria d'acord amb la normativa vigent, la concurrència d'alguna de les
situacions excepcionals descrites.

Primer.- Apreciar la concurrència d’una situació excepcional de força major, de
greu risc col·lectiu i de catàstrofe pública, en els termes de l’article 46.3 del la Llei
7/1985 reguladora de Bases de Règim Local, modificat per la disposició final
segona del Reial Decret 11/2020, de 31 de març, arran de la declaració d’estat
d’alarma per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Segon.- Ratificar, vista la concurrència de les causes expressades, la
convocatòria de la present sessió ordinària del Ple per mitjans telemàtics a
l'empara de l'article 46.3 de la Llei 7/1985 Reguladora de Bases de Règim Local.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

3. Expedient 1027/2019. Proposta d’acord de modificació dels
representants del Grup Polític Municipal Capgirem Moià – CUP –
AMUNT a la Comissió especial de Comptes de l’Ajuntament de Moià.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE PLE

L'acta de la sessió anterior PLN/2021/5, celebrada en data 21 d’abril de 2021,
s'aprova per unanimitat i assentiment de tots els membres del Ple.

Número: 2021-0005 Data: 29/12/2021

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 5/2021 de data 21 d'abril del
2021.

FETS
1. La Comissió Especial de Comptes te les funcions d’examen, estudi i informe
dels comptes anuals de la corporació, i és d’existència preceptiva a tots els
municipis.
2. El 10 de juliol de 2019 en el Ple del cartipàs de l’Ajuntament de Moià es va
crear la Comissió Especial de Comptes amb la designació d’un representant i
un suplent de cada Grup Municipal per al mandat 2019-2023, amb dret a vot
ponderat segons la representativitat de cada grup a l’òrgan plenari de la
corporació.
Els representants designats del Grup Polític Municipal Capgirem Moià – CUP –
AMUNT van ser els regidors Sr. Dídac Rimoldi i Camí i, com a suplent, la Sra.
Basharat Changue Canalejo, quedant constituïda com segueix:

REGIDORS

GRUP
MUNICIPAL

CÀRREC
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SUPLENTS

VOT
PONDERAT
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L'acord es resol favorablement per unanimitat i assentiment de tots els assistents.

Ara Moià

President
a

Dolç Nom de Maria
Tarter Armadans

Junts per Moià

Dídac Rimoldi Camí

Gemma Bisbal Otero

Susana Tàpia San
Pedro

Dionís Guiteras Rubio

6/13

Vocal

Montse Girbau Passarell

4/13

Capgirem Moià

Vocal

Basharat Changue
Canalejo

2/13

PSC Moià

Vocal

---

1/13

5. Vist la manifestació de voluntats efectuades pels Sr. Eduard Altarriba Bigas i la
Sra. Lakshmi Roset Sala, en relació a la seva participació com a representants
del seu grup municipal a la Comissió Especial de Comptes.
FONAMENTS DE DRET
I.
Article 48.c) 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.
II.
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals
III.

ACTA DE PLE

4. Vist que en data 19 de febrer de 2021 el Sr. Dídac Rimoldi Camí va presentar la
seva renúncia voluntària als càrrecs de regidor, i als altres que hagin derivat
d’aquest, la qual es va formalitzar amb la presa de coneixement per part del
Ple en data 17 de març de 2021, i serà substituïda per la Sra. Lakshmi Roset
Sala, següent en la llista dels quals van concórrer a les últimes eleccions
municipals, qui prendrà possessió del càrrec de regidora a la propera sessió
plenària de data 21 d’abril de 2021.

Número: 2021-0005 Data: 29/12/2021

3. Vist que en data 21 de gener de 2021 la Sra. Basharat Changue Canalejo va
presentar la seva renúncia voluntària als càrrecs de regidora i als altres que
hagin derivat d’aquest, la qual es va formalitzar amb la presa de coneixement
per part del Ple en data 27 de gener de 2021, i va ser substituïda pel Sr. Eduard
Altarriba Bigas, següent en la llista dels quals van concórrer a les últimes
eleccions municipals, qui va prendre possessió del càrrec de regidor en sessió
plenària de data 17 de febrer de 2021.

Primer.- Designar com a representant del Grup Polític Municipal Capgirem Moià –
CUP – AMUNT de la Comissió Especial de Comptes a al Sr. Eduard Altarriba Bigas, i
a la Sra. Lakshmi Roset Sala com a suplent, de manera que la seva composició
sigui com segueix:
GRUP
MUNICIPAL

CÀRREC

SUPLENTS

Ara Moià

President
a

Dionís Guiteras Rubio

6/13

Dolç Nom de Maria
Tarter Armadans

Junts per Moià

Vocal

Montse Girbau
Passarell

4/13

Eduard Altarriba Bigas

Capgirem Moià

Vocal

Lakshmi Roset Sala

2/13

PSC Moià

Vocal

---

1/13

REGIDORS
Gemma Bisbal Otero

Susana Tàpia San
Pedro
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Es proposen al Ple el següents ACORDS:

Segon.- Publicar el present acord a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, en
compliment del principi de transparència establert ens els articles 8 i següents de
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

4. Expedient 474/2021. Proposta de declaració de la utilitat
les obres de instal·lació de mòduls prefabricats al costat
del CAP, d’acord amb l’article 6.4 de l’Ordenança Fiscal
l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO), i
del 95% de quota de l’impost.

L'acord es resol favorablement per unanimitat i assentiment de tots els assistents.

Vist que en data 7 de maig de 2021, amb número de registre d’entrada 2019-ERC-1454, per part de l’Institut Català de la Salut es va sol·licitar la declaració de la
utilitat pública de les obres de instal·lació de mòduls prefabricats al costat de
l’edifici del CAP, 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, i atenent a la
urgència d’aquesta actuació per millorar els recursos del CAP en la contenció de la
pandèmia, 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 instal·lació de mòduls prefabricats al costat de l’edifici
del CAP, donada la utilitat pública de l’actuació, traduint-se en una millora en la
prestació del servei en la contenció de la pandèmia per a 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 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).
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.
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ACTA DE PLE

Fets

Número: 2021-0005 Data: 29/12/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

pública de
de l’edifici
núm. 5 de
bonificació

Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
Acords:
Primer.- Declarar com a obra d’especial interès o utilitat municipal, per concórrerhi circumstàncies socials, les obres per instal·lació de mòduls prefabricats al
costat de l’edifici del CAP de Moià.
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 Locals.

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0

L'acord es resol favorablement per sis vots a favor dels Sr. Guiteras, Sr. Roselló,
Sra. Bisbal, Sr. Ferrer Serra, Sra Bonells i Sra. Ferrer Crusellas, regidors d'Ara
Moià, quatre vots a favor dels Sr. Marsinyach, Sr. Torras, Sra. Tarter i Sra. Girbau,
regidors de Junts per Moià, i un vot a favor de la Sra. Tapia, regidora del PSC, i dos
vots d’abstenció dels Sr. Altarriba i Sra. Roset, regidors de Capgirem Moià.
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent, pels quals el crèdit consignat al pressupost resulta insuficient o no
ampliable o bé no existeix crèdit al Pressupost de la Corporació i atès que es
disposa de crèdits susceptibles a ser donats de baixa d’altres aplicacions, per tot
plegat es fa precisa la concessió d'un suplement de crèdit i crèdits extraordinaris
finançats amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions.
Considerant que es va emetre Memòria de l'Alcalde en la qual s'especificaven la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva
justificació.
Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i
el procediment a seguir.
Considerant que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar
favorablement la proposta d'Alcaldia i es va elaborar Informe d'Intervenció sobre
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5. Expedient 876/2021. Modificació de Crèdit 7/2021

ACTA DE PLE

Quart.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde president
per a la formalització dels presents acords.

Número: 2021-0005 Data: 29/12/2021

Tercer.- Donar trasllat del present acord als interessats per al seu coneixement i
als efectes legals escaients.
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ACTA DE PLE
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ACTA DE PLE

Favorable

Número: 2021-0005 Data: 29/12/2021

ACTA DE PLE

7. PUNT D'URGÈNCIA. Expedient 77/2020. Proposta d’acord d’aprovació
definitiva de l’Ordenança Municipal d’Intervenció Administrativa en
l’ús del sòl i l’edificació de l’Ajuntament de Moià.
Tipus de votació: Ordinària

La incorporació d'aquest punt d'urgència a l'ordre del dia s'aprova per
unanimitat/assentiment de tots els membres del Ple.
L'acord es resol favorablement per sis vots a favor dels Sr. Guiteras, Sr. Roselló,
Sra. Bisbal, Sr. Ferrer Serra, Sra Bonells i Sra. Ferrer Crusellas, regidors d'Ara
Moià, quatre vots a favor dels Sr. Marsinyach, Sr. Torras, Sra. Tarter i Sra. Girbau,
regidors de Junts per Moià, i un vot a favor de la Sra. Tapia, regidora del PSC, i dos
vots d’abstenció dels Sr. Altarriba i Sra. Roset, regidors de Capgirem Moià.
ANTECEDENTS DE FET
1.

En data 22 de gener del 2020, el Ple de l’Ajuntament de Moià va aprovar
iniciar els tràmits per l’aprovació de l’Ordenança Municipal d’Intervenció
Administrativa en l’ús del sòl i l’edificació de l’Ajuntament de Moià, instant
a adoptar les actuacions prèvies necessàries a tal fi.
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A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0

En data 6 de novembre del 2020 s’emet certificat segons el qual,
transcorregut el període d’audiència, amb anunci al BOP i al tauler
d’edictes, no constaven al registre ni suggeriments ni al·legacions de cap
tipus.

4.

Paral·lelament, es constituí la Comissió d’Estudi de l’Ordenança que ha
celebrat diferents sessions de treball amb l’objecte i finalitat de consensuar
un text, entre les diferents forces polítiques amb representació al
consistori.

5.

El secretari assenyalà en data 2 de març del 2021, la legislació aplicable i
l’adequació de la proposta en compliment del que disposa l’article 92.3,a)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la
redacció de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local.

6.

El ple de l’Ajuntament de Moià va aprovar inicialment, en data 17 de març,
l’Ordenança Municipal d’Intervenció Administrativa en l’ús del sòl i
l’edificació de l’Ajuntament de Moià, en sessió penària celebrada.

7.

En data 30 de març del 2021 es publicà edicte al BOPB i DOGC atorgant un
termini de 30 dies hàbils, a qualsevol interessat que vulgui formular
al·legacions, suggeriments o requeriments de qualsevol tipus.

8.

En data 14 de maig, el Secretari Senyor Joan Manso Bosoms ha emès
informe en el que dona resposta a les al·legacions formulades contra
l’acord indicat pel Senyor Jordi Costa Blanch.

FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable:


Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme.



Decret 135/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.



Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.



Decret 172/1999, de 29 de juny, sobre canalitzacions i infraestructures de
radiodifusió i telefonia bàsica i altres serveis per cable en els edificis .



Decrets 116 i 117,
telecomunicacions.



Reial Decret 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en
els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicacions, i el reglament
que el desplega, aprovat pel Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril.



Llei 49/1960, de 21 de juliol, de propietat horitzontal, reformada per la Llei
8/1999, de 6’d’abril.



Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.

de

20

de

març

de

2000,

en

matèria

Per tot el què s’ha exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
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A tal efecte s’atorgà tràmit d’audiència per termini de 30 dies a tercers
interessats, en compliment d’allò establert per la Llei 39/3015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques.

ACTA DE PLE

2.

PRIMER. Desestimar íntegrament totes les al·legacions formulades pel Senyor
Jordi Costa Blanch, en el seu escrit de 12 d’abril del 2021, registrat d’entrada
2021-ERE-329, vist els motius exposats en l’informe del Secretari de l’Ajuntament
de Moià, de data 14 de maig, que consten incorporats a l’expedient i que seran
degudament remesos a l’interessat, amb còpia íntegra del mateix.
SEGON. Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text
de l’Ordenança Municipal d’Intervenció Administrativa en l’ús del sòl i l’edificació
de l’Ajuntament de Moià, una vegada desestimades en la seva integritat les
reclamacions presentades, de conformitat amb el redactat que consta incorporat
a l’annex d’aquesta proposta d’acord.

SISÈ. Remetre a l'Administració de l'Estat i al Departament corresponent de la
Comunitat Autònoma, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, còpia de
l'Acord definitiu d'aprovació i còpia íntegra del text de l'Ordenança, així com còpia
íntegra autenticada d'aquesta.
SETÈ. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de
documents i en general per tot el relacionat amb aquest assumpte.

8. Expedient 954/2021. Dació de compte de l’estat d’execució del
pressupost 1T-2021. (punt corresponent
l’apartat “Activitat de
control”)
Es dona compte a tots els membres del Ple l'estat d'execució del Pressupost del
primer trimestre de l'any 2021:
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CINQUÈ. Publicar, igualment, aquest acord definitiu al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en què
s'hagi publicat íntegrament el text en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica
d'aquest Ajuntament.
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QUART. Publicar aquest acord definitiu amb el text íntegre de l' l’Ordenança
Municipal d’Intervenció Administrativa en l’ús del sòl i l’edificació de l’Ajuntament
de Moià, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, no produint l'Ordenança
efectes jurídics fins que no hagin transcorregut quinze dies comptats des de
l'endemà al de la publicació; segons el què es preveu en els articles 65 i 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178.2 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 66.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

ACTA DE PLE

TERCER. Notificar el present acord a Senyor Jordi Blanch Costa, que ha presentat
al·legacions durant la informació pública, amb indicació dels recursos pertinents.

Atès que ha transcorregut el primer trimestre natural de l’any 2021, 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.

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.

9. Expedient 596/2018. Dació de compte informe seguiment pla d'ajust
1T-2021. (punt corresponent l’apartat “Activitat de control”)
Es dona compte al Ple de la corporació de l’informe emès per l’interventor
municipal sobre el seguiment del pla d’ajust (primer trimestre 2021):
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.
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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 dona
compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost corresponent al primer
trimestre de 2021 de l’Ajuntament de Moià amb el grau de detall que tot seguit
s’especifica:

ACTA DE PLE

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.

Número: 2021-0005 Data: 29/12/2021

2. La base 47 de les bases d’execució del pressupost de l’any 2021 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.

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.
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.
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 €.

Es dona 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 2021Ç:
Amb la publicació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de 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 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 dona 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
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10.Expedient 667/2016. Dació de compte informes morositat i PMP 1T2021. (punt corresponent l’apartat “Activitat de control”)

ACTA DE PLE

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 2021.

Número: 2021-0005 Data: 29/12/2021

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.

trimestre de 2021.

11.Expedient 788/2020. Dació de compte al Ple de la corporació del/s
Decret/s pels quals s’acorda la continuació del procediment aixecant
els reparaments suspensius elevats per la intervenció municipal. (punt
corresponent l’apartat “Activitat de control”)
Es dona compte a tots els membres del Ple dels Decrets pels quals s'acorda la
continuació del procediment aixecant els reparaments suspensius elevats per la
intervenció municipal:

El president de la Corporació podrà presentar al Ple informe justificatiu de la seva
actuació.
2. Sense perjudici de l'anterior, quan hi hagi discrepàncies, el president de l'entitat
local podrà elevar la seva resolució a l'òrgan de control competent per raó de la
matèria de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera.
3. L'òrgan interventor ha de remetre anualment al Tribunal de Comptes totes les
resolucions i acords adoptats pel president de l'entitat local i pel Ple de la
Corporació contraris a les objeccions formulades, així com un resum de les
principals anomalies detectades en matèria d'ingressos . A la citada documentació
haurà d'acompanyar, si escau, els informes justificatius presentats per la
corporació local.”
Es dóna compte al ple de la Corporació:
Primer. Del Decret 2021/0291, de 16 d’abril, d’aprovació de la relació
d’obligacions i propostes de manaments de pagaments número O/2021/18,
per aixecament del reparament suspensiu formulat per l’interventor municipal
en data 11 de març de 2021.
Segon. Del Decret 2021/0382, de 12 de maig, d’aprovació de la relació
d’obligacions i propostes de manaments de pagaments número O/2021/27,
per aixecament del reparament suspensiu formulat per l’interventor municipal
en data 6 de maig de 2021.
Tercer. Del Decret 2021/0383, de 12 de maig, d’aprovació de la relació
d’obligacions i propostes de manaments de pagaments número O/2021/26,
per aixecament del reparament suspensiu formulat per l’interventor municipal
en data 6 de maig de 2021.
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El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre del dia
de la corresponent sessió plenària.
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“1. L'òrgan interventor elevarà un informe a Ple de totes les resolucions
adoptades pel president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades,
així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.
Aquest informe atendrà únicament a aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la
funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions d'oportunitat o conveniència de les
actuacions que fiscalitzi.

ACTA DE PLE

En compliment de l’article 218 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

Quart. Del Decret 2021/384, de 12 de maig, d’aprovació de la relació
d’obligacions i propostes de manaments de pagaments número O/2021/24,
per aixecament del reparament suspensiu formulat per l’interventor municipal
en data 6 de maig de 2021.
Cinquè. Del Decret 2021/405, de 13 de maig, d’aprovació de la relació
d’obligacions i propostes de manaments de pagaments número O/2020/47,
per aixecament del reparament suspensiu formulat per l’interventor municipal
en data 25 de gener de 2021.

12.Moció Per un Model Energètic Sostenible a Catalunya
Per unanimitat dels membres del Ple de la corporació s'acorda eliminar la Moció
de l'ordre del dia a fi de treballar-la més i posposar la seva deliberació per a la
següent sessió plenària.

13.Dació de compte del Decret d'Alcaldia 0318/2021, de resolució
contractual per incompliment culpable del contractista, en el marc del
contracte d’obres de millora i reforma del Carrer del Remei, essent
contractista l’empresa INTERSAT SL, i l’avalista Millenium Insurance
Company LTD.
Es dona compte al Ple de la Corporació del Decret d'Alcaldia 0318/2021, de
resolució contractual per incompliment culpable del contractista, en el marc del
contracte d’obres de millora i reforma del Carrer del Remei, essent contractista
l’empresa INTERSAT SL, i l’avalista Millenium Insurance Company LTD.

14.Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia dictats des de la darrera
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DE PLE

El document es troba custodiat al servidor, a disposició dels regidors i regidores,
així com de qualsevol altre interessat. Es publica a la web municipal per al
coneixement general i forma part integrant d’aquesta Acta, a tots els efectes
legals.

Número: 2021-0005 Data: 29/12/2021

Les intervencions que s’han produït en l’ apartat de la part resolutiva de la sessió
han quedat enregistrades en el vídeo de la sessió certificat per la Secretaria.

sessió plenària: 0290/2021 de data 16 d’abril de 2021 al Decret
0406/2021 de data 13 de maig de 2021. ( Els podreu trobar ja penjants
a l’expedient de gestiona núm. 38/2021).
Es dona compte al Ple de la Corporació dels Decrets d'Alcaldia dictats des de la
darrera sessió plenària: des del 0290/2021 de data 16 d’abril de 2021 al Decret
0406/2021 de data 13 de maig de 2021.

15.Dació de compte de les actes de les sessions de Junta de Govern Local
JGL/2021/7 de 5 d'abril i JGL/2021/5 de 21 d'abril de 2021 (ACTA DE JG
2021-0007).

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:
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.
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
a)
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La urgència per incorporar a l'ordre del dia la Dació de compte el decret
d’aprovació de la liquidació del pressupost 2020 així com dels criteris emprats pel
càlcul de la provisió d’insolvències, a proposta de l'interventor municipal Sr. Solé
Díez, s'aprova per unanimitat de tots els membres del Ple de la corporació:
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16.PUNT URGÈNCIA. Dació de compte al ple de la corporació del decret
d’aprovació de la liquidació del pressupost 2020 així com dels criteris
emprats pel càlcul de la provisió d’insolvències

ACTA DE PLE

Es dona compte al Ple de la Corporació de les actes de les sessions de Junta de
Govern Local JGL/2021/7 de 5 d'abril i JGL/2021/5 de 21 d'abril de 2021.

exercicis anteriors a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar en
un 100 per cent.”
Es dona compte al ple de la Corporació:
Primer. Del Decret 2021/0421, de 19 de maig, d’aprovació de la Liquidació del
Pressupost de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Moià.
Segon. 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.

C) PRECS I PREGUNTES

Les intervencions que s’han produït en l’ apartat de Precs i Preguntes han quedat
enregistrades en el vídeo de la sessió certificat per la Secretaria.

ACTA DE PLE

El document es troba custodiat al servidor, a disposició dels regidors i regidores,
així com de qualsevol altre interessat. Es publica a la web municipal per al
coneixement general i forma part integrant d’aquesta Acta, a tots els efectes
legals.

Número: 2021-0005 Data: 29/12/2021

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 per la Secretaria.
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El document es troba custodiat al servidor, a disposició dels regidors i regidores,
així com de qualsevol altre interessat. Es publica a la web municipal per al
coneixement general i forma part integrant d’aquesta Acta, a tots els efectes
legals.

