Òrgan col·legiat:

PLN/2021/8

El Ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Extraordinària urgent

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

Motiu: «Aprovació Compte General 2019 amb termini
15/10/2021, i altres assumptes urgents (modificació catàleg,
dedicació regidor i OOFF IBI)»
Data

7 d’octubre de 2021

Durada

Des de les 20:35 fins a les 21:30 hores

Lloc

Per mitjans telemàtics

Presidida per

Dionís Guiteras i Rubio

Secretari

FRANCISCO DE ASIS SERRAS ORTUÑO

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

ACTA DE PLE

Tipus de
convocatòria

Número: 2021-0009 Data: 29/12/2021

Expedient núm.:
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Francisco de Asis Serras Ortuño (1 de 2)
Secretaria
Data Signatura: 29/12/2021
HASH: 5a2e00539ebde9c784506f2970769dbd

ACTA

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

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. 1.Ratificació del caràcter urgent de la sessió
2. 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 209/2019. Proposta acord d'aprovació Compte General 2019.
4. Expedient 65/2021. Proposta d’acord de modificació del Catàleg de Llocs
de Treball de l’any 2021
5. Expedient 1849/2021. Proposta d’acord de modificació de la dedicació a
jornada exclusiva per exercici de càrrec electe del regidor de
l’Ajuntament de Moià, Senyor Sebastià Ferrer i Serra.
6. Expedient 1746/2021. Modificació ordenança fiscal Reguladora de
l’impost sobre Béns Immobles.

B) Activitat de control
--C) Precs i preguntes
---

ACTA DE PLE

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:
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Lakshmi Roset Sala
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77750649T

A) PART RESOLUTIVA

1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió

D’acord amb els articles 46.2.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local; els articles 79 i 80 del RD 2568/1986 de 28 de novembre
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals (ROF) i l’article 98.b) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, s’estableix que les
sessions extraordinàries que hagin estat convocades amb caràcter urgent hauran
de ser ratificades pel Ple.
La motivació de la urgència de la present convocatòria, atesa la situació
perllongada de manca de Secretari, es fonamenta en la necessitat de l’Ajuntament
de Moià d’aprovar el Compte General de 2019 i trametre la documentació
relacionada abans del 15 d’octubre a la Sindicatura de Comptes. En cas
d’incompliment, d’acord amb l’article 50 de la LLEI 4/2020, del 29 d'abril, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, prorrogada per al 2021,
l’Ajuntament de Moià s’enfronta a la pèrdua del dret de percebre el Fons de
Cooperació Local de Catalunya i de possibles fons extraordinaris addicionals que
es puguin atorgar l’any 2021.
A l’ordre del dia s’hi inclouen altres assumptes que es consideren cabdals pel bon
funcionament de l’Ajuntament, com la proposta de modificació del catàleg, que
permetrà convocar la plaça de TAG amb una assignació apropiada o la modificació
de dedicació del regidor de Territori.
Així mateix, s’inclou la proposta de la rebaixa dels coeficients de l’Impost de Béns
Immobles, atesa la voluntat del consistori de garantir que la modificació d’aquesta
Ordenança Fiscal quedi formalment aprovada en el termini establert i pugui entrar
en vigor el proper exercici.

ACTA DE PLE

Se sotmet a la consideració del Ple la ratificació del caràcter extraordinari i urgent
de la sessió i esdevé aprovada per unanimitat dels assistents, amb els vots a favor
dels Sr. Guiteras, Sr. Roselló, Sra. Bisbal, Sr. Ferrer Serra, Sra Bonells i Sra. Ferrer
Crusellas, regidors d'Ara Moià, els Sr. Marsinyach, Sr. Torras, Sra. Tarter i Sra.
Girbau, regidors de Junts per Moià, els Sr. Altarriba i Sra. Roset, regidors de
Capgirem Moià i el vot de la Sra. Tapia, regidora del PSC. Tot i amb això, els
regidors
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Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

2. 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 ratifica per unanimitat de tots els assistents.

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

ACTA DE PLE

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.

Número: 2021-0009 Data: 29/12/2021

Relació de fets

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.

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".
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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.

ACTA DE PLE

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.

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

3. Expedient 209/2019. Proposta acord d'aprovació Compte General
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Acords
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ACTA DE PLE

de comptabilitat local.
- Altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut del
Compte General
Per tot el què s’ha exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents

Tercer.- Trametre el Compte General de la Corporació, esdevingut com a resultat
de l’exercici econòmic 2019, amb els seus estats, annexos i justificants juntament
amb la certificació del present acord a la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
amb la finalitat de procedir a la fiscalització externa que legalment li pertoca.
Quart.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President
per a la formalització dels presents acords.

4. Expedient 65/2021. Proposta d’acord de modificació del Catàleg de
Llocs de Treball de l’any 2021
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Abans de votar el punt, els regidors d’Ara Moià proposen incloure una esmena en
considerar que en una modificació de catàleg no és perceptiva d’exposició pública
perquè els interessats hi puguin presentar al·legacions. La incorporació de
l’esmena s’inclou per unanimitat de tots els assistents, amb el vist i plau del
Secretari, quedant el text definitiu com el que es transcriu a continuació.
L’acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents, amb vots a favor dels Sr.
Guiteras, Sr. Roselló, Sra. Bisbal, Sr. Ferrer Serra, Sra Bonells i Sra. Ferrer
Crusellas, regidors d'Ara Moià, dels Sr. Marsinyach, Sr. Torras, Sra. Tarter i Sra.
Girbau, regidors de Junts per Moià, dels Sr. Altarriba i Sra. Roset, regidors de
Capgirem Moià, i de la Sra. Tapia, regidora del PSC.

ACTA DE PLE

Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i pels seus annexos.
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Primer.- Aprovar amb caràcter definitiu el Compte General de l’Ajuntament de
Moià relatiu a l’exercici 2019, així com els estats que s’annexen de la Societat
Municipal d’Aigües de Moià SA, integrats pels seus estats bàsics i annexes d’acord
amb la normativa vigent, trobant-se la Societat Municipal MoiaFutur SA en procés
de liquidació.

Número: 2021-0009 Data: 29/12/2021

ACORDS:

ANTECEDENTS DE FET

4. Atenent aquesta especial complexitat, i tenint en compte que en cas d’absència
del Secretari no hi ha cap persona dins la corporació que pugui assumir la
signatura com a tal, s’aprova pel Ple de 17 de febrer de 2021 la modificació del
catàleg i la plantilla de l’any 2021, creant una plaça de Tècnic/a d’Administració
General, Àrea de Govern, Departament de Secretaria, pertanyent o assimilat a
l’escala d’administració general, grup de titulació A, subgrup A1, i titulació de
Llicenciatura en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, o amb el títol de
grau corresponent, com a funcionari de carrera de l’Ajuntament de Moià.
5. Aquesta plaça de Tècnic/a d’Administració General es dota inicialment en
34.699,00€ bruts anuals.
6. La plaça de Tècnic/a d’Administració General ha estat inclosa en la Oferta
Pública d’Ocupació de l’any 2021, aprovada per Decret d’Alcaldia número
221/2021, de 19 de març de 2021 i s’ha procedit a la seva convocatòria, aprovada
per Decret d’Alcaldia número 212/2021 de 19 de març. D’acord a l’Acta del
Tribunal de Selecció del procés selectiu de Tècnic/a Superior en Administració
General, de data 3 de juny de 2021, es declara el procediment desert.
7. D’acord amb els anteriors punts, la Corporació ha realitzat tots els tràmits per a
la provisió mitjançant personal de nou ingrés a través d'Oferta Pública d'Ocupació
de l'any 2021. No havent-hi obtingut resultat positiu i en haver quedat deserta la
plaça convocada, l'Ajuntament opta per la possibilitat del concurs de mèrits per a
la seva provisió, obert a funcionaris propis i d'altres administracions públiques,
habilitant així també la mobilitat interadministrativa, tot d'acord amb la normativa

Número: 2021-0009 Data: 29/12/2021

3. Aquesta situació també s’ha vist perjudicada especialment per les restriccions
derivades de la normativa estatal en matèria de contractació de personal de les
administracions públiques, que han afavorit que no s’hagi pogut aprovar
convocatòries per cobrir un lloc de treball amb nou personal.
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2. Aquesta importantíssima demanda [cada cop més intensa] d’intervenció jurídica
en tot el procediment administratiu, no s’ha vist acompanyat d’una remodelació
de l’organigrama municipal, que facilites una estructuració equilibrada de seu
personal administratiu, a fi d’aconseguir assumir amb rapidesa i eficàcia les
tasques de superior dificultat jurídica que, cada vegada més, gestionen les àrees
de secretaria i urbanisme i serveis tècnics.

ACTA DE PLE

1. L’Ajuntament de Moià, els darrers anys, presenta una situació creixent de
prestació de serveis (propis i impropis) de forma continuada, que afecta
pràcticament a tots els àmbits de l’Ajuntament. Aquest significatiu increment de
prestacions, tenint en compte el ventall de camps que abasta, ha implicat
tanmateix, una demanda cada cop més intensa d’intervenció jurídica en tot el
procediment administratiu, ja que es tracta, en general, d’actuacions
administratives complexes i heterogènies, i que tenen la peculiaritat i
característica comuna de la seva transversalitat.

de provisió de llocs de treball, atesa l'absoluta necessitat de cobrir de manera
permanent el referit lloc i garantir el servei públic i l'atenció a la ciutadania i a la
Corporació, segons les funcions que té assignat el lloc que continua vacant. Abans
d’això, però, es considera absolutament necessari la modificació de les
retribucions d’aquest lloc de treball, i que siguin adequades i suficients a la
complexitat i dificultat que comporta, tenint en compte la diferència entre les
retribucions d’aquest lloc de treball amb les d’altres ajuntaments de la província
de Barcelona del mateix grup per nombre d’habitants, i que les funcions del lloc de
treball s’han ampliat amb el detall esmenat a l’informe de Recursos Humans de
data 24 de setembre de 2021, afegint les següents funcions:

I.

II.

III.
IV.

V.
VI.

La Disposició Transitòria segona del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril,
pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris
d'Administració Local.
Els articles 31 i següents, 69 i 74 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic
de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre.
Els articles 22.2.i) i 90.2 de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local.
Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril.
L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma
de la Funció Pública.
Els articles 61 a 64 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

PART RESOLUTIVA
Per tant, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels presents acords,
PRIMER.- Modificar el Catàleg de Llocs de Treball del Personal de l’Ajuntament de
Moià modificant les retribucions de la plaça núm. 8 del catàleg:
Es proposa modificar les retribucions de la plaça núm. 8 de Tècnic/a
d’Administració General (personal funcionari) A1, quedant de la següent manera:
- Es modifica el Complement de Destí del 20 al 26: de 481,48€ a 764,54€.
- S’incrementa el Complement específic: de 849,06€ a 1.794,14€.

ACTA DE PLE

FONAMENTS DE DRET
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- Supervisar la defensa jurídica de l’Ajuntament en tot tipus de recursos i accions
judicials i de jurisdicció voluntària davant dels Jutjats i Tribunals.

Número: 2021-0009 Data: 29/12/2021

- Dirigir i coordinar els Serveis Jurídics municipals.

Aquests canvis suposen un increment anual de 17.193,96€.
SEGON.- Aprovar les modificacions proposades del Catàleg de Llocs de Treball del
Personal de l’Ajuntament de Moià.
TERCER.- Exposar al públic el Catàleg de Llocs de Treball en el Butlletí Oficial de la
Província i al taulell d'anuncis.

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 4, Abstencions: 0, Absents: 0

L’acord es resol aprovat per nou 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
Vistes les eleccions locals celebrades el passat dia 26 de maig de 2019, i
que en el ple de l‘ajuntament celebrat el dia 15 de juny, es va constituir la
nova corporació municipal.
2. Vist que de conformitat amb el que disposen els articles 75 i 75.bis de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificat
per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, la llei 27/2013, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, i la Llei 14/2000, de 29 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social i l’article 13 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, els membres de
les corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici dels
seus càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva o dedicació
parcial per realitzar funcions d’alcaldia, tinència d’alcaldia, ostentar
delegacions o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin. En el
supòsit de percebre aquestes retribucions per dedicació exclusiva o
dedicació parcial els membres que les percebin seran donats d’altra en el
1.
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Favorable
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5. Expedient 1849/2021. Proposta d’acord de modificació de la
dedicació a jornada exclusiva per exercici de càrrec electe del
regidor de l’Ajuntament de Moià, Senyor Sebastià Ferrer i Serra.

ACTA DE PLE

QUART.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
per a la formalització del present acord.

5.

6.

7.

8.

Número: 2021-0009 Data: 29/12/2021

4.

règim general de la seguretat social.
Atès que d’altra banda, només els membres de la corporació que no tinguin
dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats i comissions de
la corporació de què formin part, en la quantia assenyalada pel ple de
l’ajuntament.
Vist que, l’esmentat text legal disposa que els membres de les corporacions
locals percebran indemnitzacions per les despeses efectives derivades de
l’exercici dels seus càrrecs, segons les normes d’aplicació general en les
administracions públiques i les que en desenvolupament de les mateixes,
aprovi el ple de l’ajuntament.
En data 29 de juliol del 2019 s’acordà per Ple que “Exerciran el seu càrrec
amb dedicació a temps parcial i percebran les retribucions que tot seguit es
detallen, que s’estableixen en funció del temps de dedicació efectiva, i que
ho seran en dedicació de mitja jornada, 18’75 hores, el regidor Senyor
Sebastià Ferrer Serra, amb una dedicació de 50% per cent de jornada i una
retribució bruta 15.669,73 €”.
En data 16 de setembre del 2020 s’acordà en sessió plenària, entre
d’altres: “Aprovar la nova jornada del regidor amb dedicació a temps
parcial Sebastià Ferrer Serra, la qual quedarà reduïda a un total de 6 hores
setmanals, amb la corresponent percepció anual de 4.794,68 € bruts”.
En data 17 de març de 2021 s’acordà per Ple una darrera modificació de la
dedicació parcial de la seva jornada, en el sentit de tornar a augmentar la
seva dedicació al 50% de jornada, acordada inicialment el 29 de juliol de
2019, percebent un retribució bruta de 15.669,73 €. en funció del temps de
dedicació efectiva, per una dedicació de mitja jornada.
En data 23 de setembre del 2021, mitjançant entrada 2021-ER-2938, el
regidor Sebastià Ferrer ha manifestat la voluntat de passar a una dedicació
exclusiva, a temps complert del 100% de la jornada, a fi de donar suport a
l’àrea de territori i urbanisme de l’Ajuntament de Moià, amb el vistiplau de
l’Alcalde.

ACTA DE PLE

3.

Primer. Modificar la dedicació per l’exercici del càrrec de regidor de l’Ajuntament
de Moià del Senyor Sebastià Ferrer i Serra en el sentit d’augmentar la seva
dedicació a exclusiva, al 100% de jornada, percebent les retribucions que tot
seguit es detallen, que s’estableixen en funció del temps de dedicació efectiva, i
que ho seran en dedicació total, 37’5 hores setmanals i una retribució bruta de
32.252,22 €*.
Dedicació
Hores
Retribució bruta
Regidor
Sebastià
Ferrer
i
100%
37,5 hores
32.252,22 €*
Serra
(*) Aplicat topall establert a l’art. 75 de la llei 7/85, modificat per la llei
27/2013 (llei de racionalització i sostenibilitat de l‘administració local).
L’horari d’assistència del regidor serà de dilluns a dijous, en horari de matí de
9.00h a 14.00h i de tarda de 15.30h a 18.30h, i divendres en horari de matí de
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Per tot el què s’ha exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:

9:00h a 14.30h.
La modificació de la dedicació de la jornada acordada produirà efectes el dia 08
d’octubre de 2021, i s’aplicaran al membre de la corporació relacionat les
corresponents modificacions al règim general de la seguretat social amb efectes a
aquesta mateixa data.

La percepció d’aquestes retribucions és incompatible amb la percepció de dietes
d’assistència per a la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats o
comissions de la corporació, però és compatible amb la percepció
d’indemnitzacions per les despeses efectives derivades per l’exercici del seu
càrrec d’acord amb l’article 75.3 i 4.
Aquestes retribucions seran augmentades anualment en el percentatge assenyalat
cada any en la Llei de pressupostos generals de l’Estat referit a l’augment
retributiu del personal al servei de les administracions públiques.

ACTA DE PLE

La percepció d’aquestes retribucions és incompatible amb la percepció d’altres
retribucions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels
ens, organismes o empreses d’ells dependents, així com pel desenvolupament
d’altres activitats, en els termes previstos en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques; tot
plegat se’ns perjudici dels acords de compatibilitat que puguin aprovar-se a tal
efecte.

Número: 2021-0009 Data: 29/12/2021

Segon. Atès que el regidor ja ha estat realitzant aquestes funcions en horari de
dedicació complerta des del dia 24 de setembre, es proposa el pagament de les
retribucions corresponents amb efectes retroactius des d’aquesta data.

Quart. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i la seu
electrònica del web municipal.

6.- Expedient 1746/2021. Modificació ordenança fiscal Reguladora de
l’impost sobre Béns Immobles.
Favorable

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

Abans de votar el punt, els regidors de Junts per Moià aporten una esmena
(registre d’entrada 2021-E-RPLN-3, de 07/10/2021) per sol·licitar l’exempció de
pagament de l’Impost pels edificis destinats a Centres Sanitaris. La incorporació de
l’esmena no s’inclou per 6 vots en contra dels dels Sr. Guiteras, Sr. Roselló, Sra.
Bisbal, Sr. Ferrer Serra, Sra Bonells i Sra. Ferrer Crusellas, regidors d'Ara Moià, 4
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Tercer. Notificar l’adopció del present acord al Senyor Sebastià Ferrer i Serra i
comunicar-lo a l’Àrea Econòmica i de Recursos Humans de l’Ajuntament de Moià.

vots a favor dels Sr. Marsinyach, Sr. Torras, Sra. Tarter i Sra. Girbau, regidors de
Junts per Moià, i tres vots d’abstenció dels Sr. Altarriba i Sra. Roset, regidors de
Capgirem Moià, i de la Sra. Tapia, regidora del PSC.
L’acord s’aprova per onze vots a favor dels Sr. Guiteras, Sr. Roselló, Sra. Bisbal, Sr.
Ferrer Serra, Sra Bonells i Sra. Ferrer Crusellas, regidors d'Ara Moià, dels Sr.
Marsinyach, Sr. Torras, Sra. Tarter i Sra. Girbau, regidors de Junts per Moià, i de la
Sra. Tapia, regidora del PSC i dos vots d’abstenció dels Sr. Altarriba i Sra. Roset,
regidors de Capgirem Moià.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs
locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària,
i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten
que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al
règim d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que
s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vist l’informes de la Secretaria i de la Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la
modificació de l'Ordenança fiscal número 1 reguladora de l'Impost sobre Béns
Immobles, així com el seu text refós.
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
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Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

ACTA DE PLE

El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.

Número: 2021-0009 Data: 29/12/2021

FETS

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

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: 2021-0009 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.

ACTA DE PLE

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES
No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

Codi Validació: RAC7QNRADTQSSFFSRKAKWDFEW | Verificació: https://moia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 15

Número: 2021-0009 Data: 29/12/2021

ACTA DE PLE

