Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2021/7

El Ple

Ordinària

Data

16 / de juny / 2021

Durada

Des de les 20:34 fins a les 22:09 hores

Lloc

Per mitjans telemàtics

Presidida per

Dionís Guiteras i Rubio

Secretari

Lluís Clopés Solà

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

39335305S

Sebastià Ferrer Serra

SÍ

37740821Y

Susana Tapia San Pedro

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0006 Data: 29/12/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE PLE

Dionís Guiteras i Rubio (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 29/12/2021
HASH: 070a14604c89c836841c4cd7916ff405

Lluís Clopés Solà (1 de 2)
Àrea TIC
Data Signatura: 29/12/2021
HASH: 5e7a2655ecd419c4fd814e49948fb8e0

ACTA

Una vegada verificada pel Secretari accidental 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
A) Part resolutiva
1. Expedient 2390/2020. 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 651/2021. Aprovació del Document Únic de Protecció Civil
Municipal - DUPROCIM.

5. Expedient 1109/2021. Modificació de Crèdit 09/2021
6. Expedient 1112/2021. Modificació de Crèdit 10/2021
7. Expedient 1115/2021. Modificació de Crèdit 11/2021 (relacionat amb
expedient gestiona núm. 713/2021).
8. Expedient 1150/2021. Renovació Conveni entre l’Ajuntament de Moià i el
Consell Comarcal del Moianès de Cessió de la Cuina Central de l’Escola Josep
Orriols i Roca.

ACTA DE PLE

4. Expedient 2190/2020. Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de
Moià i el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària.

Número: 2021-0006 Data: 29/12/2021

2 . Aprovació de l'acta de la sessió anterior 5/2021 de data 12 de maig del
2021.

B) Activitat de control

10. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia dictats des de la darrera sessió
plenària: 0407/2021 de data 14 de maig de 2021 al Decret 0510/2021 de
data 10 de juny de 2021. ( Expedient de gestiona núm. 38/2021).
11.Dació de compte de l'acta de la sessió de Junta de Govern Local JGL/2021/
9 de 5 de maig de 2021 (ACTA DE JG 2021-0008).
C) Precs i preguntes
---

) PART RESOLUTIVA
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9. Moció Per un Model Energètic Sostenible a Catalunya

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 assentiment de tots els assistents.
Relació de fets

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

ACTA DE PLE

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.

Número: 2021-0006 Data: 29/12/2021

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.

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

situacions excepcionals descrites.
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

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.

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 6/2021 de data 19 de maig del
2021.
Favorable

ACTA DE PLE

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.

Número: 2021-0006 Data: 29/12/2021

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Moià, l’adopció dels
següents acords:

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

3. Expedient 651/2021. Aprovació del Document Únic de Protecció Civil
Municipal - DUPROCIM.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

L'acord s'aprova favorablement per unanimitat de tots els membres del Ple.
ANTECEDENTS
El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) és el document que
estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de
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L'acta de la sessió anterior PLN/2021/6, celebrada en data 19 de maig de 2021,
s'aprova per assentiment de tots els membres del Ple.

prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta
adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota
responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions
amb el sistema autonòmic de protecció civil.
Aquest Pla de Protecció Civil Municipal aborda la identificació i l’avaluació dels
riscos, les accions i les mesures necessàries per a la prevenció i el control de
riscos, així com les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas
d’emergència, en harmonia amb les característiques i els trets definidors del
municipi.
La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, estableix en el seu
article 20.1 que els plans de protecció civil han de ser elaborats segons una
estructura de contingut homogènia, a l’efecte de la seva integració, i alhora fixa el
contingut mínim d’informació i les previsions que han de contenir.

El Document Únic de Protecció Civil Municipal ha de ser aprovat pel Ple de la
Corporació, amb la informació pública i l’informe previ de la comissió municipal de
protecció civil, si n’hi ha, i homologat per la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’art. 4 del citat Decret 155 / 2014, de 25
de novembre.

Número: 2021-0006 Data: 29/12/2021

L’art. 2 del citat Decret 155/2014, de 25 de novembre, relatiu als municipis que
han d’elaborar plans de protecció civil, entre els quals s’inclou Moià, així com l’art.
3 del mateix decret, en el qual estableix que «els municipis que han d’elaborar
plans de protecció civil d’acord amb l’article anterior han de redactar el Document
Únic de Protecció Civil Municipal, per a la planificació de la protecció civil en
l’àmbit del municipi en el qual s’incloguin tots els riscos que afectin el municipi
d’acord amb els diferents plans i sobre la base de l’estructura establerta en
l’annex d’aquest Decret, sense perjudici del que estableix la normativa sobre
centres i activitats afectades pels plans d’autoprotecció».

ACTA DE PLE

L’estructura del Document Únic de Protecció Civil Municipal ha de seguir les
directrius que s’estableixen en el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual
s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de
protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació
conjunta.

El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Moià, ha estat
redactat pels tècnics del Consell Comarcal del Bages d’acord amb la normativa
prevista en el Decret 155/2014, de 25 de novembre.
I. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
II. Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per
a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix
el procediment per a la seva tramitació conjunta.
Vist l’informe favorable remès pel Consell Comarcal del Bages el dia 5 de maig de
2021, amb registre d’entrada núm. 2021-E-RC-1416, indicant que es dona
compliment a la normativa del Decret 155/2014 i que inclou els riscos obligats pel
municipi, es proposen al Ple el següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal
(DUPROCIM) de Moià, d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Decret 155/2014, de
25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i
l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment
per a la seva tramitació conjunta, redactat pels tècnics del Consell Comarcal del
Bages d’acord amb la normativa prevista en el Decret 155/2014, de 25 de
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FONAMENTS DE DRET

novembre.
Segon.- Sotmetre a informació pública en el Document Únic de Protecció Civil
Municipal (DUPROCIM) de Moià, per un termini de trenta dies, d’acord amb el que
disposa l’art. 4.1 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el
contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil
municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta,
mitjançant la publicació d’un edicte en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i el tauler d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament. Durant
aquest termini, el document estarà a disposició de qui vulgui examinar-lo, per tal
que els interessats puguin formular les al·legacions que considerin pertinents.
Tercer.- Un cop transcorregut l’esmentat termini sense haver-se presentat
al·legacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat
de nou acord, sense perjudici de la corresponent publicació oficial.
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ACTA DE PLE

Quart.- Establir que un cop aprovat definitivament s’haurà de notificar al Consell
Comarcal del Bages i caldrà trametre el Document Únic de protecció Civil
Municipal (DUPROCIM) de Moià aprovat definitivament a la Comissió de Protecció
Civil de Catalunya per a la seva homologació, d’acord el que disposa l’art. 4.2 del
citat Decret 155/2014, de 25 de novembre.

Vist que, igualment, i de conformitat amb l’apartat 1 de la disposició addicional
vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, esmentada, relatiu a l’adaptació dels
convenis vigents, els convenis que el 2 d’octubre de 2016 no tinguin determinat
un termini de vigència o, si existeix, tinguin establerta una pròrroga tàcita per un
temps indefinit, el seu termini de vigència serà de quatre anys.
Vist que en data 30 de setembre de 2020, mitjançant registre d’entrada 2020-ERC-2423 i, posteriorment, en data 30 d’abril, mitjançant registre d’entrada 2021E-RC-1373, el Servei Català de Trànsit informa que el conveni subscrit entre
l’Ajuntament de Moià i el Servei Català de Trànsit esmentat al paràgraf primer
restarà automàticament extingit el dia 2 d’octubre de 2020.
Vist que és voluntat de l’ajuntament de Moià de renovar aquest conveni per
continuar amb la col·laboració endegada entre ambdues Administracions en
matèria de seguretat viària.
Atès el que disposen els articles 47 a 52 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.

Es proposa l’adopció dels següents
Primer.- Aprovar el Conveni Marc de col·laboració entre el Servei Català de
Trànsit i l'Ajuntament de Moià en matèria de seguretat viària, i la subscripció als
seus ANNEX 1, referit a la col·laboració per a la redacció, el seguiment i
l’avaluació/actualització d’un Pla Local de Seguretat Viària per a l’Ajuntament de
Moià, ANNEX 4, referit a la col·laboració en matèria de controls d’alcoholèmia amb
aportació d’etilòmetre a l’Ajuntament de Moià, i l’ANNEX 5, referit a la
col·laboració en matèria de controls d’estupefaents amb aportació de kits de
detecció de substàncies estupefaents i material de suport amb l’Ajuntament de
Moià.
Segon.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al Taulell d’Anuncis durant el termini de trenta dies.

ACTA DE PLE

ACORDS:

Número: 2021-0006 Data: 29/12/2021

Atès l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPACat).

Tercer.- Notificar el present acord al Servei Territorial de Trànsit de la Demarcació
de Barcelona.

NOTA: El conveni marc, així com els annexos 1, 4 i 5, s’adjunten com a
ANNEX al present document

5. Expedient 1109/2021. Modificació de Crèdit 09/2021.
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
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Quart.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
per a la formalització dels presents acords.
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Pàgina 9 de 23
Número: 2021-0006 Data: 29/12/2021

ACTA DE PLE

de demorar-ho a exercicis posteriors.
b)

La insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida
corresponent, que haurà de verificar-se en el nivell en què aquest
establerta la vinculació jurídica.
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ACTA DE PLE

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

A favor: 9, En contra: 4, Abstencions: 0, 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, dos vots a favor dels Sr. Altarriba i Sra. Roset, regidors de Capgirem Moià, i
un vot a favor de la Sra. Tapia, regidora del PSC, i quatre vots en contra dels Sr.
Marsinyach, Sr. Torras, Sra. Tarter i Sra. Girbau, regidors de Junts per Moià.
ANTECEDENTS DE FET
1. L’Ajuntament de Moià es titular de la cuina central de l’escola Josep Orriols i
Roca, ubicada al carrer de Miquel Vilarrúbia, 12, de Moià, Barcelona.
Aquest equipament ha estat destinat a la prestació del servei de menjador escolar
al municipi de Moià.
2. La Llei 4/2015, de 23 d’abril, va crear la comarca del Moianès, formada pels
municipis de Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, L'Estany,
Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja y Santa Maria d'Oló, ostentant Moià
la capitalitat.
Arran de la creació de la nova comarca, el 20 de juliol de 2.015, es constituí el
Consell Comarcal del Moianès. Des de la seva constitució el Consell Comarcal del
Moianès, ha anat posant en marxa les competències pròpies de l’ens, fet que
demanda la disposició d’espais adients per desenvolupar-les adequadament.
Aquest és el cas del servei de menjador escolar, competència delegada pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal.
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Favorable

ACTA DE PLE

8. Expedient 1150/2021. Renovació Conveni entre l’Ajuntament de Moià i
el Consell Comarcal del Moianès de Cessió de la Cuina Central de
l’Escola Josep Orriols i Roca.

Per prestar en condicions adequades el servei és necessari disposar d’un espai on
es puguin elaborar els menús. La cuina central de l’escola Josep Orriols Roca és un
lloc idoni per dur a terme aquesta tasca i disposa de tot l’equipament necessari,
essent voluntat de l’Ajuntament de Moià i del Consell que l’ens comarcal presti el
servei amb el màxim de garanties, els mitjans adequats i de la forma més eficient
possible.
3. En sessió plenària de data 18 de juliol de 2018 es va aprovar el Conveni amb el
Consell Comarcal del Moianès de Cessió de la Cuina Central de l’Escola Josep
Orriols i Roca, el qual es va signar per un període de dos anys i prorrogable
tàcitament per anys naturals.
4. Vist que en data 2020 va acabar la vigència del present conveni, i atesa la
voluntat i necessitat que hi ha de seguir fent ús d’aquest espai per garantir el
servei de menjador escolar que ofereix el Consell Comarcal del Moianès d’acord al
model comarcal, esdevé oportú actualitzar-lo d’acord a la normativa legal vigent i
tornar a subscriure’l per ambdues administracions.
Als antecedents anteriors resulten d’aplicació els següents
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques

II.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Regim Local

III.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

D’acord amb l’exposat, i vista la necessitat de renovar el Conveni amb el Consell
Comarcal del Moianès de Cessió de la Cuina Central de l’Escola Josep Orriols i
Roca, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el Conveni amb el Consell Comarcal del Moianès de Cessió de
la Cuina Central de l’Escola Josep Orriols i Roca que s’insereix a l’Annex.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Moianès
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I.

ACTA DE PLE

FONAMENTS DE DRET

ANNEX
Conveni entre l’Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del Moianès de Cessió de la
Cuina Central de l’Escola Josep Orriols i Roca

Moià, a la data de signatura del present conveni.

REUNITS
D’una part, el Sr. RAMON VILAR CAMPRUBÍ, President del Consell Comarcal del Moianès,
actuant en nom i representació de la Corporació, en virtut de les competències que li
atribueix la Llei d’organització comarcal de Catalunya, assistit en aquest acte pel Secretari del
Consell Comarcal, el Sr. JAUME MIRÓ HERMS.
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Tercer.- FACULTAR tant àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde
president per a la formalització dels presents acords.

Per altra part, el SR DIONÍS GUITERAS RUBIO , Alcalde-President de l’Ajuntament de Moià,
actuant en nom i representació de la Corporació, en virtut de les competències que li
atribueix la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, assistida en aquest acte pel Secretari
accidental de l’Ajuntament de Moià, el Sr. LLUÍS CLOPÈS SOLÀ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Primer .- L’Ajuntament de Moià és titular de la cuina central de l’escola Josep Orriols i Roca,
ubicada al carrer de Miquel Vilarrúbia, 12, de Moià, Barcelona. Aquest equipament ha estat
destinat a la prestació del servei de menjador escolar als centres educatius del Moianès
durant els cursos escolars compresos entre el període 2018-2021.
Segon.- La Llei 4/2015, de 23 d’abril, va crear la comarca del Moianès, formada pels
municipis de Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, L'Estany, Moià, Monistrol
de Calders, Sant Quirze Safaja y Santa Maria d'Oló, ostentant Moià la capitalitat.

Quart.- Per prestar la competència del servei de menjador escolar d’acord al model comarcal
és necessari disposar d’ una cuina central que compleixi els requisits necessària establerts
per elaborar els menús i d’acord a la normativa aplicable .
Cinquè.- La cuina central de l’escola Josep Orriols Roca compleix aquests requisits per dur a
terme aquesta tasca i disposa de tot l’equipament necessari, essent voluntat del Consell
Comarcal del Moianès i de l’Ajuntament de Moià que l’ens comarcal presti el servei amb el
màxim de garanties, els mitjans adequats i de la forma més eficient possible.

Número: 2021-0006 Data: 29/12/2021

Tercer.- Mitjançant la resolució ENS/1337/2017, de data 2 de juny de 2017, el Consell
Comarcal del Moianès va assumir les competències delegades pel departament
d’Ensenyament en quant a la gestió del serves escolar de menjador i el servei escolar de
transport.

ACTA DE PLE

Arran de la creació de la nova comarca, el 20 de juliol de 2.015, es constituí el Consell
Comarcal del Moianès.

PART DISPOSITIVA

Aquest conveni té per objecte la cessió al Consell Comarcal del Moianès de l’ús comú
especial dels locals, dependències i equipaments de la cuina central de l’escola Josep Orriols i
Roca situada a carrer de Miquel Vilarrúbia, 12, de Moià, qualificats de béns de domini públic
de servei públic per tal que el Consell Comarcal, hi pugui desenvolupar l’activitat de
menjador escolar.
Els serveis i activitats del Consell Comarcal es realitzaran, exclusivament, dins la superfície
dels locals i dependències que aquest Conveni li autoritza a ocupar.
La cessió no atorga al seu beneficiari un dret d’ús de caràcter exclusiu sobre els locals i
dependències afectats. Amb caràcter excepcional, sempre i quan així ho justifiqui l’interès
públic i de comú acord amb el Consell Comarcal del Moianès, l’Ajuntament es reserva el dret
de poder seguir utilitzant els locals, dependències i equipaments afectats pel Conveni per ell
mateix o cedir-los a tercers en les condicions que cregui convenients, sempre i quan sigui
possible i compatible.
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Objecte

Naturalesa jurídica
La naturalesa jurídica de la relació que vincularà el Consell Comarcal amb l’Ajuntament de
Moià, s’emmarca dins l’article 47 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic; més concretament es tracta d’un conveni de col·laboració interadministrativa.
Específicament es regula la cessió al Consell Comarcal de l’ús comú especial dels locals,
dependències i equipaments de la cuina central de l’escola Josep Orriols i Roca en règim
d’autorització d’ús especial de béns de domini públic.
Despeses de serveis de subministraments als locals i dependències ocupats

Instal·lacions fins el punt de
subministrament d’aigua gas i
electricitat
Xarxa de desguàs
Elements d’obra: paviments,
enrajolats, estructura, tancaments
Equips de cuina: campanes,
rentavaixelles, neveres, congeladores,
cuines, marmites, fregidores, forns i
altres equips
Equips accessoris de cuina:
escalfadors, aixetes especials,
descalcificadors, potabilitzadors
rentamans, insectocutors
Reposició i manteniment dels
parament i utillatge
Pintura

Reparació i
manteniment
Ajuntament de Moià

Substitució (*)
Ajuntament de Moià

Consell Comarcal
Ajuntament de Moià

Ajuntament de Moià
Ajuntament de Moià

Consell Comarcal

Consell Comarcal

Consell Comarcal

Consell Comarcal

Consell Comarcal

Consell Comarcal

Consell Comarcal

Consell Comarcal

(*) Per a condicions normals de funcionament. Si les causes que generen la necessitat de
substitució són imputables a un mal ús dels diferents elements per part del Consell
comarcal, o de l’empresa prestadora del servei la substitució anirà a càrrec del responsable
del mal ús. Així mateix, quedarà obligat a realitzar totes aquelles petites adequacions que
responguin a requeriments del servei de protecció de la salut, com la instal·lació
d’insectocutors, esquers, instal·lació ribets a portes, etc.
Dins de les activitats de manteniment s’hi inclouen les següents:
 Manteniment correctiu ordinari, reparació d’avaries o resolució d’incidències.
 Manteniment normatiu
 Manteniment preventiu.
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La distribució de responsabilitats dels diferents elements i instal·lacions que conformen la
cuina s’estructurarà de la següent manera:

Número: 2021-0006 Data: 29/12/2021

Aniran íntegrament a càrrec del Consell Comarcal des de la data de signatura del present
conveni les despeses d’adaptar la prestació del servei a qualsevol canvi i/o modificació de la
normativa que afecti el sector (sanitària, educativa, etc.), així com els serveis de control de
plagues, alarmes contra incendis i assegurances de responsabilitat, neteja diària, reparacions
i manteniment preventiu de les instal·lacions utilitzades per al desenvolupament del servei
que es presta.

En cas que el Consell Comarcal del Moianès vulgui posar fi a aquest Conveni, ho haurà de
comunicar a l’Ajuntament de Moià amb un antelació mínima d’un mes.
Destí de l’immoble
El destí dels locals i dependències ocupats serà, únicament i exclusiva, la realització de
l’activitat de menjador escolar. Aquest ús es mantindrà durant tot el temps que duri
l’ocupació. El Consell Comarcal vindrà obligat a fer ús dels locals per al desenvolupament de
l’activitat en atenció a la qual s’ha signat aquest conveni.
No obstant això, prèvia sol·licitud degudament justificada, l’Ajuntament podrà accedir
discrecionalment a la modificació parcial dels usos. La negativa a la modificació dels usos no
generarà cap mena d’indemnització a favor del Consell Comarcal.
Durada
La cessió d’ús s’atorga per un període de dos anys

Tercers
La cessió s'ha d'entendre concedida sense perjudici de tercers.
Execució d’obres i instal·lacions
El Consell Comarcal podrà realitzar obres de millora i adequació del local i dependències
ocupats.
En cas d’obres que afectin a l’estructura de l’equipament, suposin modificacions substancials
o instal·lacions complementàries, requerirà l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament
de Moià.

ACTA DE PLE

En qualsevol moment, l’Ajuntament de Moià podrà revocar l’autorització per raons d’interès
públic, sense generar dret a indemnització a favor del Consell Comarcal del Moianès. També
podrà ser revocada quan l’Ajuntament, amb el preavís mínim d un curs escolar, decideixi
destinar el local afectat a usos distints i/o incompatibles amb l’ús autoritzat.

Número: 2021-0006 Data: 29/12/2021

En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, les parts podran acordar,
per unanimitat, una pròrroga que no podrà superar la durada inicial o l’extinció.

Les obres i instal·lacions executades quedaran en benefici de l’Ajuntament de Moià.

El Consell Comarcal assumirà amb plena responsabilitat l’ús correcte, manteniment i
conservació dels locals i dependències ocupats per a la realització de l’activitat prevista,
essent l’únic responsable tant davant de l’Ajuntament de Moià com de tercers, dels danys,
perjudicis i accidents que pugessin donar-se durant el període d’ocupació.
El Consell Comarcal vindrà obligat a subscriure una pòlissa d’assegurança dels riscs de
responsabilitat civil i patronal de l’activitat amb els conceptes i nivells de cobertura que
l’Ajuntament determini i a justificar el pagament anual de les primes en el termini dels cinc
dies naturals següents al seu abonament.
La manca de cobertura d’aquests riscs determinarà l’extinció automàtica anticipada del
Conveni sense dret a indemnització.
Continuïtat en l’exercici del dret d’ús autoritzat
El Consell Comarcal realitzarà les activitats inherents a les competències que desenvolupi en
consideració a les quals li han estat cedits els locals i dependències.
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Responsabilitats i assegurances

Les activitats en consideració a les quals s’ha concedit la cessió romandran en funcionament
mentre el conveni sigui vigent.
Conservació i manteniment
La conservació dels locals i dependències que s’autoritza a ocupar i les seves instal·lacions,
així com el manteniment en constant i perfecte estat de funcionament, neteja i higiene,
correran, mentre duri la cessió, a càrrec del Consell Comarcal, que haurà d’efectuar a les
seves expenses les reparacions i treballs manteniment necessaris, qualsevol que sigui la seva
causa i abast.
Obligacions essencials del Consell Comarcal
Ultra la realització de les activitats i la prestació de serveis que li siguin pròpies, constituirà
obligació essencial del Consell Comarcal vetllar per la correcta utilització dels locals i
dependències ocupats.

L’incompliment greu de les obligacions del Consell Comarcal facultarà l’Ajuntament de Moià
per revocar la cessió d’ús contemplada en aquest Conveni, amb l’únic requisit de l’audiència
prèvia pel termini de tres dies i sense dret a indemnització de cap mena.

L’ús dels locals, dependències i equipaments cedits i el desenvolupament de l’activitat que
motiva aquest conveni, haurà de ser realitzada de forma personal i directa pel Consell
Comarcal o contractista a qui el Consell Comarcal adjudiqui el servei de menjador escolar,
sempre sota responsabilitat directa del Consell Comarcal.
Excepcionalment, el Consell Comarcal podrà, cedir, totalment o parcial, els locals,
dependències i equipaments cedits a tercers, sempre i quan es donin raons d’interès públic
degudament justificades, correspongui a competències desenvolupades pel Consell
Comarcal, no existeixi afany de lucre i no repercuteixi negativament en l’estat de l’edifici.

ACTA DE PLE

Subcessió

Número: 2021-0006 Data: 29/12/2021

Revocació de la cessió per incompliment de condicions

Fermances

L’incompliment reiterat d’aquesta obligació comportarà l’extinció anticipada del Conveni.
Altres Obligacions del Consell Comarcal
El Consell Comarcal s’obliga al següent:
1. Utilitzar per ell mateix els locals, dependències i equipaments cedits en les condicions
previstes en aquest Conveni i les instruccions que rebi de l’Ajuntament de Moià.
2. Supervisar qualsevol cessió d’espais i equipaments a tercers, essent responsable davant
l’Ajuntament de Moià de qualsevol ús indegut o danys que es puguin produir.
3. Vetllar pel control d’entrades i sortides de persones a les instal·lacions en horari de
prestació del servei.
4. Permetre que en qualsevol moment l’Ajuntament de Moià, i el seu personal pugui
inspeccionar els locals i dependències ocupats.
5. Sol·licitar a l’Ajuntament de Moià l’autorització en els canvis d’usos i/o activitats que es
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Donat el caràcter d’administració pública i l’interès públic inherent a l’ocupació, s’eximeix la
constitució de fiança, en el benentès que el Consell Comarcal restarà obligat a atendre els
desperfectes causats als locals i dependències ocupats.

produeixin al llarg de la vida de l’ocupació.
6. Complir rigorosament les normes de la legislació laboral, fiscal i sanitària i de policia en
general.
7. Rescabalar els danys i indemnitzar els perjudicis que pugui causar a l’Ajuntament de
Moià i a tercers.
8. Mantenir una pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscs de responsabilitat civil i
patronal de l’ocupació.
9. Complir la resta d’obligacions que deriven d’aquest plec de condicions o de les
disposicions que siguin d’aplicació.
10. Assumir totes les despeses de manteniment i reparació i substitució de la maquinària ,
parament i utillatge, pintura i despeses addicionals relacionades amb l’espai utilitzat
Drets del Consell Comarcal

1. Usar els béns de domini públic cedits.

Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Moià com a propietari dels locals i dependències afectats pel Conveni haurà
d’atorgar al Consell Comarcal la protecció adequada en condició d’usuari d’aquells.
Potestats de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Moià ostentarà les potestats següents:
1. Imposar al Consell Comarcal les sancions i correccions pertinents per raó de les
infraccions que cometi.

ACTA DE PLE

2. Exercir les activitats i prestar els serveis en consideració a les quals s’ha atorgat aquest
Conveni.
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A més d’aquells que es derivin de l’establert en la resta de disposicions d’aquest Conveni, el
Consell Comarcal tindrà els següents drets:

3. Rescatar els locals i dependències cedits, amb un preavís mínim d’un any, quan per raons
d’interès públic sigui procedent.
4. Totes aquelles altres que li atorgui la legislació de patrimoni dels ens locals vigent.
Causes d’extinció del Conveni
El Conveni s’extingirà per alguna de les següents causes:
1. Per transcurs de la seva vigència.
2. Per incompliment de les obligacions essencials del Consell Comarcal.
3. Per renúncia del Consell Comarcal.
4. Per rescat dels locals i dependències cedits.
5. Per la no realització o realització incorrecta de les obligacions assumides pel Consell
Comarcal.
6. Per deixar d’usar, de forma contínua i reiterada, els locals o dependències ocupats o
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2. Revocar la cessió d’ús per les causes establertes en aquest Conveni i demés
determinades per la legislació vigent.

deixar de realitzar les activitats o prestar els serveis en consideració a les quals s’ha
atorgat el dret d’ús, sense l’autorització de l’Ajuntament.
7. Per resolució judicial.
8. Per revocació del dret d’ús per raons d’interès públic.
Desallotjament per rescat
En el supòsit que l’Ajuntament de Moià acordés el rescat els locals i dependències cedits, el
Consell Comarcal haurà de desallotjar-los i deixar-los lliures i expedits i a disposició de
l’Ajuntament de Moià dins del termini d’un any des de la notificació de l’acord de rescat. De
no fer-se així es procedirà a la recuperació d’ofici i llançament pel procediment legalment
establert.

El Consell Comarcal vindrà obligat a donar estricte compliment a la legislació vigent en
matèria tributària i de seguretat social per raó de les activitats que desenvolupi i els serveis
que presti als locals ocupats.
Legislació reguladora
La cessió d’ús regulada per aquest Conveni té caràcter administratiu, sotmetent-se les parts
per a totes les qüestions litigioses derivades de la interpretació i aplicació d’ell a la jurisdicció
del domicili de l’Ajuntament de Moià amb expressa renuncia a cap altre fur. La cessió es
regirà per les clàusules d’aquest Conveni i demés disposicions de la legislació de patrimoni i
de règim local vigents. Supletòriament s’aplicaran les restants normes del Dret Administratiu
i en el seu defecte, les normes de Dret Privat.
En tot cas, les referències fetes a aquestes normes i a qualsevol altra esmentada
expressament s’entendrà feta a la norma que la substitueixi.
Vint-i-cinquè. Comissió de Seguiment
S’ ha creat una Comissió de Seguiment del Conveni formada per tres representants polítics
i/o tècnics de cadascuna de les parts, designats pels Plens respectius i / o per Decret de les
respectives entitats
La Comissió serà presidida per l’Alcalde de Moià i serà assistida com a Secretari per un
Administratiu o Auxiliar de l’Ajuntament si les reunions es fan a l’Ajuntament de Moià o del
Consell si es fan a la seu del Consell Comarcal.
Els acords de la Comissió es prendran per consens dels assistents a la reunió.
La Comissió de Seguiment tindrà atribuïda la funció de seguiment i control de les actuacions
Pàgina 18 de 23

Número: 2021-0006 Data: 29/12/2021

Obligacions socials i tributàries

Codi Validació: 9G72SFGA969X6WL5Z2ZAJN75A | Verificació: https://moia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 23

El Consell Comarcal, pel simple fet d’acceptar el dret d’ús regulat per aquest Conveni,
reconeix i acata la facultat de l’Ajuntament de Moià per acordar i executar per si mateix el
llançament de les instal•lacions i locals que ocupi en qualsevol supòsit d’extinció del dret, si
el Consell Comarcal no efectua voluntàriament el desallotjament en el temps degut; el
procediment per dur-lo a terme tindrà caràcter estrictament administratiu i sumari, i la
competència de l’Ajuntament de Moià per executar-lo exclourà la intervenció de qualsevol
altre organisme que no sigui els previstos en el Reglament de Patrimoni de les Entitats
Locals, així com la possibilitat d’interposar accions o recursos davant dels Tribunals
Competents.

ACTA DE PLE

Reconeixement de la potestat de recuperació d’ofici

del conveni i de resolució dels dubtes o qüestions que es plantegin en la seva execució així
com la facultat de proposar les modificacions del conveni que consideri pertinents per al
millor assoliment de les finalitats que l’animen.
La Comissió es reunirà ordinàriament com a mínim un cop l’any, amb l’objectiu de fer
seguiment , preparació i balanç del conveni del període escolar i extraordinàriament sempre
que ho sol·liciti alguna de les parts.

Pel Consell Comarcal del Moianès,
Sr. Ramon Vilar Camprubí, President
Sr. Jaume Miró Herms, Secretari

Per l’Ajuntament de Moià,

ACTA DE PLE

Plànol annex al Conveni

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.
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
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Sr. Lluís Clopès Solà, Secretari Accidental

Número: 2021-0006 Data: 29/12/2021

Sr. Dionís Guiteras Rubio, Alcalde

legals.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

9. Moció Per un Model Energètic Sostenible a Catalunya.

D’ençà de l’aprovació del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures
urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, diverses
empreses han presentat massivament consultes prèvies sobre la viabilitat
d’emplaçament de projectes de centrals eòliques i fotovoltaiques, alguns dels
quals, per la seva extensió i ubicació, poden tenir un impacte rellevant sobre
espais naturals i connectors de gran importància ecològica, paisatges de gran
valor, zones d’importància geològica, històrica i cultural, àrees importants pel
futur d’una agricultura de qualitat i sobre la conservació de la biodiversitat.
Els projectes que es presenten a l’empara del Decret llei 16/2019 es concentren
majoritàriament a les zones rurals, poc poblades, on el terreny és més barat per a
les empreses elèctriques, podent arribar a incidir en els projectes de
desenvolupament basats en la valorització dels productes de la terra i en el
turisme de qualitat, que són l’aposta de futur de molts d’aquests territoris, de
forma que es pot afectar-la qualitat de vida i comprometre el futur de la gent que
viu al món rural si no som capaços d’integrar-hi adequadament aquestes noves
infraestructures energètiques. Cal posar en valor l’activitat agrícola com a
mantenidora del territori i del paisatge i com a activitat estratègica per a una
sobirania alimentària i consum de proximitat. Així, aquestes infraestructures
energètiques han d’ajudar a complementar la renda dels agricultors i ramaders,
però no substituir-la.
Per fer front a l’emergència climàtica i tenint en compte que hi ha hagut una
paralització de la instal·lació de renovables des de 2009, a Catalunya, a hores
d’ara, estan en tràmit centenars de projectes que afecten milers d'hectàrees de
sòl no urbanitzable, amb una capacitat total de 4 giga watts que gairebé
multiplica per quatre la potència renovable instal·lada actualment, produint-se
una transformació sense precedents del paisatge de Catalunya, amb impactes
ambientals i socioeconòmics al món rural, que podrien posar en risc els seus
valors naturals i la continuïtat de l’activitat agrícola. No obstant, una adequada
integració d’aquestes energies renovables als territoris rurals, a una escala
adequada, podria ser dinamitzadora de les activitats que s’hi desenvolupen i
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PER UN MODEL D’IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES QUE
SIGUI PARTICIPATIU, SOSTENIBLE, RESPECTUÓS AMB ELS ESPAIS
NATURALS, LA BIODIVERSITAT, ELS PAISATGES, EL PATRIMONI CULTURAL
I ELS ESPAIS AGRARIS.

Número: 2021-0006 Data: 29/12/2021

La Moció s'aprova per unanimitat de tots els membres del Ple.

contribuir a la seva conservació i major sostenibilitat.
Aquest desplegament i impuls de les energies renovables s’està duent a terme
sense cap mena de planificació territorial sectorial i, conseqüentment, sense la
necessària avaluació ambiental estratègica.

PROPOSEM que el Ple de l’Ajuntament de Moià adopti els següents
acords:
PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya l’impuls del Pacte
Nacional per a la Transició Energètica , que hauria de ser transversal i comportar
un canvi cap a un model energètic més just i sostenible que hauria de tenir com a
horitzó d’arribar al 100% renovable el 2050. Aquest ha d’anar acompanyat per
una planificació territorial sectorial per a les noves instal·lacions d’energies
renovables que sigui el resultat d'un acord entre tots els actors i protegeixi les
zones d’alt valor agrícola i natural per liderar la transició energètica tal i com
estableixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible per a l’any 2030.
Atenent a la situació d’emergència climàtica però, aquest necessari procés de
debat no hauria d’aturar el desenvolupament dels projectes viables, sostenibles i
que comptin amb els consensos necessaris a nivell de territori.
SEGON.- Instar a la Generalitat de Catalunya a reformar de forma urgent el
Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència
climàtica i l'impuls a les energies renovables tenint en compte els següents
punts:


Incorporació de la participació dels ens locals i la ciutadania.



La limitació de la potència màxima instal·lada assumida per un municipi en
sòl agrícola i natural, per tal de repartir aquestes instal·lacions per tot el
territori.



La compensació als municipis que acullin aquest tipus d’instal·lacions.
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El model de desenvolupament que volem està més basat en la participació, la
racionalització de l’ús de l’energia, l’eficiència energètica, l’ús intel·ligent dels
recursos naturals i en una economia social i econòmicament sostenible.

ACTA DE PLE

L’emergència climàtica que estem vivint exigeix la substitució, progressiva però
sense demora, de les energies convencionals generadores de gasos d’efecte
hivernacle o amb elevats riscos ambientals per energies renovables, que a la
vegada ens doten d’una major sobirana energètica. Aquesta transició energètica,
però, s’hauria de fer de manera que es minimitzi l’impacte sobre els espais
naturals i de valor agrícola i el paisatge i procurant que aporti un valor afegit a
aquests territoris. Cal tenir també presents on son els centres principals de
consum i els impactes del transport d’aquesta energia generada, tenint en compte
les pèrdues energètiques que suposa allunyar la producció del consum.

Número: 2021-0006 Data: 29/12/2021

A Catalunya tenim grans extensions de polígons industrials amb milions de metres
quadrats de teulades industrials aptes per acollir instal·lacions de producció
fotovoltaica, que a més permetrien aproximar la producció al consum energètic,
així com moltes hectàrees de baix interès ambiental, paisatgístic, agrícola i
cultural, lligades a actuals infraestructures, a vies de comunicacions, a zones
industrials, a zones d’activitat portuària, amb gran potencial de producció
energètica. Aquests són només alguns exemples de possibles ubicacions on es
podrien encabir aquests grans parcs amb un menor impacte social i ambiental, La
promoció d’aquestes ubicacions permetria reduir la instal·lació de grans parcs
eòlics i solars en sòls de valor natural i agronòmic.



Que es tingui en compte l’actual capacitat de la xarxa elèctrica i que
l’administració s’involucri amb el planejament de la xarxa conjuntament
amb els operadors.



La limitació a l’expropiació forçosa.



La priorització d’aquestes infraestructures en zones antropitzades.



Demanar una moratòria temporal dels grans projectes d’impacte territorial
sempre vinculada a la tramitació immediata de la modificació del Decret
llei.

CINQUÈ.- Instar a la Generalitat de Catalunya a elaborar un anàlisi sobre les
alternatives a aquests grans parcs solars i eòlics per assolir una generació 100%
renovable el 2050 i a promoure la seva instal·lació prioritària en sòls de baix valor
agrícola i ambiental, així com en sòls altament antropitzats com poden ser els sòls
industrials en desús.

Número: 2021-0006 Data: 29/12/2021

QUART.- Promoure el debat públic en favor de l’autoconsum, de les energies
renovables i del model de producció distribuïda i debatre sobre quines serien les
millors ubicacions al territori tot seguint els criteris establerts per agricultura
sobre els usos de sòl agrícola per implantar energies renovables. Impulsar
estratègies locals com la creació de comunitats energètiques i la promoció de les
instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica tal com es fa amb les
ordenances locals per incentivar les instal·lacions d’autoconsum.

ACTA DE PLE

TERCER.- Instar a la Generalitat de Catalunya a accelerar la tramitació d’aquesta
planificació territorial sectorial de les energies renovables, amb la necessària
participació del territori: ens locals, població en general i actors socials i
ambientals. Aquesta hauria d’incloure la creació d’un mapa territorial d’espais
aptes per a noves instal·lacions d’energies renovables, fonamentalment parcs
solars i eòlics, que determini l’ordenament territorial d’aquestes infraestructures.



Tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la seva
presidència.



Departament d’Empresa i Treball, Departament de Política Digital i Territori
i al Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural



Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona.



Consell Comarcal del Moianès



Ajuntaments del Moianès



Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Federació de
Municipis de Catalunya (FMC) i Associació de Micropobles de Catalunya .

10.Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia dictats des de la darrera
sessió plenària: 0407/2021 de data 14 de maig de 2021 al Decret
0510/2021 de data 10 de juny de 2021. ( Expedient de gestiona núm.
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SISÈ.- Comunicar aquest acord a:

38/2021).
Es dona compte al Ple de la Corporació dels Decrets d'Alcaldia dictats des de la
darrera sessió plenària: des del 0407/2021 de data 14 de maig de 2021 al Decret
0510/2021 de data 10 de juny de 2021.

11.Dació de compte de l'acta de la sessió de Junta de Govern Local
JGL/2021/ 9 de 5 de maig de 2021 (ACTA DE JG 2021-0008).

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.

C) PRECS I PREGUNTES

ACTA DE PLE

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.

Número: 2021-0006 Data: 29/12/2021

Es dona compte al Ple de la Corporació de les actes de les sessions de Junta de
Govern Local JGL/2021/9 de maig de 2021.

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.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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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.

