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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2015, NÚM. 10 
 

A la Sala de sessions de l’Ajuntament, es reuneixen els membres de la Corporació per 
a tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, del present Ple. 
 

Data i hora d'inici: 28 d’octubre de 2015 a les 20.35 hores 
Data i hora de finalització: 28 d’octubre de 2015 a les 21.30 hores 

Lloc de la sessió: Sala de Plens  
 

RELACIÓ D'ASSISTENTS 

 
Alcalde-President 

Sr. Dionís Guiteras i Rubio  
 
Regidors/es 

Sr. Albert Clusella i Vilaseca  
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas  

Sra. Núria Reynés i Molist 
Sr. Joan Capdevila i Clarà  
Sr. Martí Padrisa i Prieto 

Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal 
Sra. Mireia Cañas i Soler 

Sra. Anna Roca i Querol 
Sr. Joan Maria Navarro i Clarà 
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  

Sra. Montserrat Girbau i Passarell 
 

Excusen la seva absència 
Sr. Josep Antoni Alcantarilla i León  
 

Interventor municipal 
Sr. Lluís Solé Diez 

 
Secretària accidental de la Corporació 

Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà 
 

ORDRE DEL DIA 

 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 

DATES 02/09/2015 I 16/09/2015 

2. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL D'ADEQUACIÓ I 
AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L'EMPRESA "LA MOIANESA, SL" 

3. APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DEL 
MUNICIPI DE MOIÀ I XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2015  

4. APROVACIÓ D’ABONAMENT DE LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA 
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EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012 AL PERSONAL MUNICIPAL 

5. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA D‘OCUPACIÓ DE 

LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES PER A TERRASSES I 
INSTAL·LACIONS SIMILARS   

6. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 

MUNICIPALS REGULADORES PER A L’EXERCICI 2016 

7. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 

FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 
2016 

8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 12/2015 

9. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2016 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord amb 

l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el sr. Alcalde obre la 

sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 
Sr. Alcalde.- Oberta la sessió, s’ha de procedir a retirar de l’ordre del dia del present 

ple EL PUNT NÚM. 9, APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL, donat que és la Junta de 
Govern qui ostenta aquesta competència per delegació en el darrer Cartipàs. 

 
També vull comentar que la sessió del ple de data 16/09/2015, l’esborrany de l’acta 
del qual es presenta avui a aprovació, no es va gravar, per la qual cosa el document és 

un extracte dels acords adoptats. Us vàrem enviar un mail en data dia 24/09/2015 
demanant ens féssiu arribar les preguntes formulades directament al ple, per tal de 

poder transcriure millor l’acta, però no ens heu donat resposta a aquest mail. Si que 
ens vàreu enviar el document word de les preguntes que vàreu formular per escrit 
previ a la sessió.  

 
També voldria informar que la data del proper ple es modificarà, per tal que poguem 

dur a terme el sorteig dels membres que han de formar part de les meses electorals de 
les eleccions generals. ahir va sortir el decret de convocatòria. El sorteig s’ha de 

celebrar entre els dies 21 i 25 de novembre, per tant el Ple el podem fer entre el 23 i 
el 25. Ja ho concretarem. 

Sra. Tarter.- No teníem coneixement que l’acta no s’hagués gravat, per tant penso 

que podem parlar entre els regidors per intentar refer les intervencions i les passem 
per escrit.  Potser seria bo que la deixéssim damunt la taula, per la propera sessió.  

 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATES 

02/09/2015 I 16/09/2015 
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Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 2 de setembre de 2015, 
que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada per unanimitat, si no hi ha 

objeccions per part dels assistents. 
 

Atès que no es proposen esmenes, el Sr. Alcalde declara aprovada l’acta per unanimitat 

i ordena la seva transcripció al llibre corresponent. 
 

Sobre l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 16/09/2015, s’accepta el 
suggeriment de la Sra. Tarter, i es deixa damunt la taula per aprovar-la en una propera 
sessió.  

 

2. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL D'ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ 

DE LES INSTAL·LACIONS DE L'EMPRESA "LA MOIANESA, SL" 

DICTAMEN 
 

Vist el Pla Especial presentat per "La Moianesa, S.L." en data 29 d’octubre de 2014 
plantejant l'ampliació de les instal·lacions exigibles fruït del propi procés productiu de 

l'empresa, així com també l'adequació a les noves normatives que regulen l'activitat, 
l'emplaçament de la qual està classificat com sòl no urbanitzable. 
 

Vist que el pla especial fa referència a les llicències urbanístiques en sòl no 
urbanitzable, amb la doble qualificació com a sòl d'interès agrícola i ramader i de sòl 

rústec de valor ecològic-paisatgístic, en els actes que requereixen l'aprovació d'un pla 
especial prèviament a l'atorgament de la llicència urbanística. 
 

Vist que per Decret d’alcaldia 078/2015 de data 9 de març es va aprovar inicialment el 

Pla especial d'adequació i ampliació de les instal·lacions de l'empresa "La Moianesa, 
S.L." per a l’obtenció de llicències d’obres per a l'adequació i ampliació de les 

instal·lacions. 
 
Vist que amb data 20 d'abril de 2015 es va publicar anunci d’informació pública al 

BOPB per un termini d’un mes sense que durant el període d’exposició pública de 
l’aprovació inicial s’hagin deduït al·legacions o reclamacions.  

 
Vist l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics en data 30 de setembre de 2015 en 

el que es proposa l’aprovació provisional del Pla Especial. 
 
Vist allò establert en el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), modificat per la Llei 3/2012 de 22 
de febrer, així com el Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de la Llei d’urbanisme de Catalunya (RLUC) així com la resta de disposicions que siguin 
d’aplicació. 
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data vint-
i-u d’octubre de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 

següents  
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ACORDS 

 

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla Especial presentat per "La Moianesa, 
S.L.", en data 29 d’octubre de 2014 corresponent a l'adequació i ampliació de les 
instal·lacions de l'empresa "La Moianesa, S.L." i que afecta a sòl classificat com no 

urbanitzable. 
 

SEGON.- MANTENIR la suspensió d’atorgament de llicències urbanístiques i de 
tramitacions urbanístiques en els àmbits afectats pel pla especial. 
 

TERCER.- TRAMETRE l’expedient complet a  la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central de conformitat amb l’establert a l’article 87 del TRLUC,  per a la seva 

aprovació definitiva.  
 
QUART.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde-president 

per a la signatura dels presents acords. 
 

Sr. Clusella.- És un pla especial per la indústria La Moianesa que està en sòl no 
urbanitzable, el fet que hi hagi una indústria en sòl no urbanitzable bé d’una manera 
de fer del planejament bastant antiga que es deia “industrias en el campo” que era 

poder implantar edificis i poder fer activitats industrials, l’urbanisme ha anat 
evolucionant i ara per noves indústries no és admesa, però sí que legalment i a través 

de transitòries a aquestes indústries que es van implantar legalment i amb tots els 
permisos se’ls permet realitzar la seva activitat i en aquest cas, que necessiten una 
ampliació, és redactar el document urbanístic, que és un pla especial i la veritat és que 

el document i el projecte que han fet se l’han treballat moltíssim. Han aconseguit fer 
una ampliació amb el que necessiten i l’impacte paisatgístic és molt i molt baix. És 

l’aprovació provisional, per tant, a partir d’ara es trametrà a urbanisme perquè en faci 
l’aprovació definitiva i llavors sí que serà vigent i es podrà donar el permís d’obres. 
 

Sr. Navarro.- Entenem que està bé, tal i com vam dir a la comissió informativa. El 
tema del camí, que ens agradaria que abans no fos la definitiva hi hagués algun 

compromís que no ens toqui només a nosaltres arreglar-lo, perquè si va augmentant la 
producció i hi van més camions, com que és un camí rural que no ens obliguin, no sé si 

hi heu treballat, o algun dia ens direu ja està, que no sé com es pot fer. 
 
Sr. Guiteras.- Tal com vam quedar mirarem amb el temps a veure de quina manera 

es podria fer. 
 

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels dotze regidors assistents 
dels tretze que integren el consistori (nou vots d’Ara Moià i tres vots de CiU) aprova el 
present dictamen. 

 
3. APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DEL 

MUNICIPI DE MOIÀ I XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2015  

DICTAMEN 
 



 
 

Pàg. 5/18 

Atesa la gestió del Padró Municipal d’Habitants per part de la Diputació de Barcelona, i 
corresponent a l’exercici de 2014. 

 
Atès que la Diputació de Barcelona ens ha facilitat la xifra de població a 1 de gener de 
2015, i d’acord amb la normativa vigent, s’ha de procedir a aprovar la gestió del nostre 

Padró d’Habitants, en la data referenciada. 
 

En ús de les atribucions plenàries de l’art. 52 de la llei 272003 de règim local. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data vint-

i-u d’octubre de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar la gestió del Padró d’Habitants del municipi de Moià, i els resultats 
de la revisió anual del Padró municipal d’habitants, de la qual resulta que la xifra oficial 

de població del municipi de Moià a 1 de gener de 2015 és de 5.865 habitants, dels 
quals 2.942 són homes i 2.923 són dones. 
 

SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a la signatura de tota la documentació relativa a 
aquest acord. 

 
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels dotze regidors assistents 
dels tretze que integren el consistori (nou vots d’Ara Moià i tres vots de CiU) aprova el 

present dictamen. 
 

4. APROVACIÓ D’ABONAMENT DE LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012 AL PERSONAL MUNICIPAL 

DICTAMEN 

 
La disposició addicional dotzena apartat 1 de la Llei 36/2014 de 26 de desembre de 

Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015 en la seva disposició addicional dotzena, 
estableix que les diferents Administracions Públiques poden acordar l’abonament de 

quantitats en ordre a la recuperació de la paga extraordinària, paga addicional del 
complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012, 
amb els límits previstos en aquesta disposició, establint la possibilitat d’abonament 

dels conceptes citats, d’acord amb el que estableixi cada administració. 
 

Aquest abonament resta supeditat al compliment del criteris i procediments establerts 
a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

 
La Llei 36/2014 esmentada, disposa que el personal que en l’actualitat no es trobi en 

situació de servei actiu a l’Ajuntament, haurà de sol·licitar per escrit la recuperació de 
la part proporcional de la paga extra. 
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Vist l’informe favorable de data nou de setembre de dos mil quinze emès per la 
intervenció municipal, i l’existència de consignació suficient per a fer front a aquesta 

despesa. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data vint-

i-u d’octubre de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 

 
ACORDS  
 

PRIMER.- Aprovar l’abonament al personal funcionari i laboral a l’Ajuntament, de 
Moià, de l’import de la part proporcional corresponent als primers 44 dies meritats, de 

la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en aplicació de la disposició 
addicional dotzena de La Llei 36/2014, de 26 de desembre de pressupostos generals 
de l’Estat per a 2015. 

 
SEGON.- Procedir a l’abonament de les quantitats a què fa referència la disposició 

addicional, en la nòmina del mes de novembre de 2015 del personal en servei actiu, 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost vigent. Pel personal que no 
estigui en situació de servei actiu, l’abonament es realitzarà el mes següent al de la 

sol·licitud presentada per escrit. 
 

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a l’Àrea de Recursos Humans, a la Intervenció 
Municipal i al personal en servei actiu a l’Ajuntament, al moment de prendre aquests 
acords, així com al Comitè d’Empresa i als delegats de personal. 

 
QUART.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per a 

la formalització dels presents acords. 
 
Sra. Ferrer.- Aquesta disposició addicional dotzena ens permet començar a pagar el 

25% de la paga; ja ens ho havíem plantejat el mes de maig però estàvem pendents 
del pla d’ajust i el compromís amb l’Interventor va ser que de seguida que tinguéssim 

el pla d’ajust aprovat i poguéssim fer la corresponent reserva de tresoreria podríem fer 
el pagament. Ho volíem preparar a l’agost, era molt just, doncs ha entrat ara a 

l’octubre i ho pagarem en la nòmina el mes que ve. 
 
Sra. Tarter.- Nosaltres els dubtes ens els va aclarir l’interventor. Nosaltres ja érem 

partidaris de pagar-la el més aviat possible, és evident que amb informes negatius de 
l’Interventor no es podia fer res. Per fi l’ha pogut fer positiu. L’esforç que heu fet de 

contenció de despeses i que la tresoreria vagi bé, entre tots heu fet bona feina. El que 
sí us demanaríem és que en el pressupost del 2016 hi poséssiu el pagament del 2n 
25%, que ja el contemplem en el pressupost sense esperar que hi hagi romanent de 

tresoreria. 
 

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels dotze regidors assistents 
dels tretze que integren el consistori (nou vots d’Ara Moià i tres vots de CiU) aprova el 
present dictamen. 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA D‘OCUPACIÓ DE LA 
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VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES PER A TERRASSES I INSTAL·LACIONS 
SIMILARS   

DICTAMEN 
 
Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data dos de setembre de dos mil quinze 

es va sol·licitar informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació 
aplicable per a aprovar l’Ordenança municipal reguladora d’ocupació de la via pública 

amb taules i cadires per a terrasses i instal·lacions similars. 
 
Considerant l’esmentat informe emès en data tres de setembre de dos mil quinze i vist 

l’avantprojecte d’ordenança municipal elaborat segons sol·licitud d’Alcaldia de data tres 
de setembre de dos mil quinze i rebut en aquest Ajuntament en data quinze de 

setembre de dos mil quinze. 
 
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels 

articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, 178 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, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, 
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data vint-
i-u d’octubre de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 

següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora d’ocupació de la via 

pública amb taules i cadires per a terrasses i instal·lacions similars que es detalla a 
l’Annex I  
 

SEGON.- Sotmetre a informació pública aquests acords pel termini de trenta dies 
hàbils, comptadors al següent de la publicació del darrer anunci d’exposició en el 

Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà 
de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Web municipal. 

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions o 
al·legacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense necessitat 
d’adopció de cap altra acord, i es procedirà directament a la publicació del seu text 

íntegre al BOP i s’anunciarà al DOGC la referència al BOP en què s’hagi publicat 
íntegrament el text, sense l’adopció de cap altra acord. 

 
TERCER. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per a 
la formalització dels presents acords. 

 
Sra. Ferrer.- És la regulació de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires dels 

establiments. No teníem una ordenança reguladora amb la corresponent taxa i ara s’ha 
regulat i s’ha intentat harmonitzar una mica tot el què és el tema de la col·locació de 
taules i cadires de la via pública. 
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Sr. Navarro.- Nosaltres ja entenem que està bé, el problema que hi veiem és fer-la 
complir perquè si marquem a terra, perquè diu que marcarem a terra, ja entenc que el 

dia de la festa major podem fer la vista grossa però no sempre i abans ja parlàvem 
d’algun tema d’alguna obra que s’ha fet algun requeriment a algun veí perquè ha 
canviat algun cartell sense avisar, en canvi en altres es diu que com que ningú s’ha 

queixat, doncs que no passi això. Després, a la comissió informativa vam fer la petició 
que ens agradaria que la trametéssiu a aquesta gent perquè durant aquest mes, si hi 

hagués alguna incongruència per ells, sempre hi seriem a temps en el mes d’exposició 
pública de fer aquesta participació amb els establiments. 
 

Sr. Guiteras.- De fet, ja vam acordar que ho faríem. Amb això de les ordenances si no 
la tens no pots aplicar-la i si la tens l’has de fer complir perquè sinó no tindria sentit.  

 
Sr. Capdevila.- A principis d’any ho remarcarem tot, cridarem a tota la gent que té 
terrasses a veure si els metres que té són els que necessiten i procurarem que el que 

diguin es compleixi. 
 

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels dotze regidors assistents 
dels tretze que integren el consistori (nou vots d’Ara Moià i tres vots de CiU) aprova el 
present dictamen. 
 

6. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 

MUNICIPALS REGULADORES PER A L’EXERCICI 2016 

6.1 APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 

REGULADORA DELS USOS I DE L’ESPAI DE MOLÍ NOU, NÚM. 30   
 

DICTAMEN 
 
Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data dos de setembre de dos mil quinze 

es va sol·licitar informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació 
aplicable per a modificar l’Ordenança municipal reguladora dels usos i de l’espai de 

Molí Nou, núm. 30 
 
Considerant l’esmentat informe emès en data tres de setembre de dos mil quinze i vist 

l’avantprojecte de modificació de l’ordenança municipal elaborat segons sol·licitud 
d’Alcaldia de data tres de setembre de dos mil quinze i rebut en aquest Ajuntament en 

data quinze de setembre de dos mil quinze. 
 
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels 

articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, 178 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, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, 
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data vint-
i-u d’octubre de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 

següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal reguladora dels 
usos i de l’espai de Molí Nou, núm. 30, amb el contingut que es detalla a l’Annex I  
 

SEGON.- Sotmetre a informació pública aquests acords pel termini de trenta dies 
hàbils, comptadors al següent de la publicació del darrer anunci d’exposició en el 

Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà 
de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Web municipal. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions o 

al·legacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense necessitat 
d’adopció de cap altra acord, i es procedirà directament a la publicació del seu text 

íntegre al BOP i s’anunciarà al DOGC la referència al BOP en què s’hagi publicat 
íntegrament el text, sense l’adopció de cap altre acord. 
 

TERCER.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per 
a la formalització dels presents acords. 

 
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels dotze regidors assistents 
dels tretze que integren el consistori (nou d’Ara Moià i tres de CiU) aprova el present 

dictamen. 
 

6.2 MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA D‘OBRES, 
NÚM. 47 
 

DICTAMEN 
 

Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data dos de setembre de dos mil quinze 
es va sol·licitar informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació 
aplicable per a modificar l’Ordenança municipal reguladora d’Obres, núm. 47. 

 
Considerant l’esmentat informe emès en data tres de setembre de dos mil quinze i vist 

l’avantprojecte de modificació de l’ordenança municipal elaborat segons sol·licitud 
d’Alcaldia de data tres de setembre de dos mil quinze i rebut en aquest Ajuntament en 

data quinze de setembre de dos mil quinze. 
 

Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels 

articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, 178 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, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, 
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data vint-
i-u d’octubre de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 

següents 
 
ACORDS 
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PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal reguladora 
d’obres núm. 47, amb el contingut que es detalla a l’Annex I  

 
SEGON.- Sotmetre a informació pública aquests acords pel termini de trenta dies 
hàbils, comptadors al següent de la publicació del darrer anunci d’exposició en el 

Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà 
de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Web municipal. 

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions o 
al·legacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense necessitat 
d’adopció de cap altre acord, i es procedirà directament a la publicació del seu text 

íntegre al BOP i s’anunciarà al DOGC la referència al BOP en què s’hagi publicat 
íntegrament el text, sense l’adopció de cap altre acord. 

 
TERCER. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per a 
la formalització dels presents acords. 

 
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels dotze regidors assistents 

dels tretze que integren el consistori (nou d’Ara Moià i tres de CiU) aprova el present 
dictamen. 
 

7. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2016 

 
Sr. Guiteras.- El grup CiU entre la Comissió Informativa i aquesta sessió ha fet 
aportacions i ha presentat una proposta d’esmenes a les Ordenances. Aquesta 

proposta d’esmenes s’ha revisat per Intervenció però no s’han acceptat en la seva 
totalitat. En realitat s’ha fet un refós del proposat per CiU i el que Ara Moià ha 

considerat variar. Ara comentarem el refós però primer hauríem de votar acceptar la 
inclusió de les esmenes i en tot cas la Núria Reynés ens explicarà aquests canvis. 
 

(La regidora d’immediat, es posa a explicar les variacions no podent procedir ni a la 
lectura del dictamen ni a la votació. Al final del debat, i de forma conjunta es va 

sotmetre a votació, d’una banda la inclusió del refós de les esmenes i de l’altre 
l’aprovació del present dictamen). 

 
DICTAMEN 
 

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. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 

simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 

determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 



 
 

Pàg. 11/18 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

 
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. 

 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 

modificació de les seves tarifes. 
 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 

del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció.  

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data vint-
i-u d’octubre de dos mil quinze, amb els vots a favor dels regidors d’Ara Moià i les 

abstencions dels regidors de CIU, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a 

l’exercici 2016 i següents, així com el seu text refós. 
 
SEGON.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de 

les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  
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Ordenança fiscal núm. 1 -  IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
Ordenança fiscal núm. 2 – IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Ordenança fiscal núm. 3 – IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 
Ordenança fiscal núm. 4 – IMPOST SOBRE EL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA. 

Ordenança fiscal núm. 5 – IMPOST SOBRE INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I 
OBRES   

Ordenança fiscal. Núm. 9 – TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB 
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ. 
Ordenança fiscal núm. 12 – TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ 

D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS. 
Ordenança fiscal núm. 14 – TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 

EN MATERIA D’URBANISME. 
Ordenança fiscal núm. 19 -  TAXES DELS SERVEIS D’OAL DEL MUSEU MUNICIPAL 
Ordenança fiscal núm. 20 – TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. 

Ordenança fiscal núm. 21 – TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS I PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS. 

 
TERCER.-  Derogar per a l’any 2016 i següents l’ ordenança fiscal següent: 

Ordenança fiscal núm. 7 – TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 

LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS 
D’INTERÈS GENERAL 

QUART.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
CINQUÈ.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
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. 

 
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. 

 
SISÈ.-  Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per a 

la formalització dels presents acords. 
 
Sra. Reynés.- Principalment, la primera ordenança de l’Impost Sobre Béns Immobles 

hem afegit la vostra aportació de ser titular de família nombrosa fent servir el que diu 
la Diputació i nosaltres hi hem aportat per collita pròpia que per gaudir de la 

bonificació es requerirà que el subjecte passiu l’hagi sol·licitada abans que les 
respectives liquidacions adquireixin fermesa. En cap cas la bonificació sol·licitada tindrà 
caràcter retroactiu per exercicis anteriors: això és una aportació de l’interventor 
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perquè quedi molt clar que una persona que a 1 de gener no sigui família nombrosa i a 
3 de febrer sí, no ens reclami aquell any, a efectes fiscals mana l’1 de gener. 

L’ordenança 5, a l’article 6, on hi ha uns beneficis fiscals de concessió potestativa, on 
explicàvem que hi havia uns carrers del nucli més antic, més cèntric de Moià, que 
tenien uns avantatges amb l’impost, aquí fem la relació de carrers perquè hi ha un 

criteri tècnic, hi ha la relació de carrers i són aquests; també s’aplicarà aquesta 
bonificació del 25% sobre l’impost de les obres de reforma en els carrers següents i hi 

ha la relació de carrers; també s’aplicarà la bonificació del 30% en l’import de la quota 
de llicència d’obres si s’és menor de 30 anys. L’altre punt final que ens vau proposar 
canviar, en tots els supòsits anteriors, s’haurà de presentar la sol·licitud de bonificació 

en el moment de l’entrada al Registre de la sol·licitud de llicència d’obres, no abans de 
l’entrada del registre, com molt bé vau dir.  

Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o 
utilitat municipal podran gaudir d’una bonificació de fins el 95% en la quota de 
l’impost.  

La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació 
i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria 

simple.  
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les 
construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un 

supòsit i l’interessat no hagués dit on es vol acollir, agafarem la bonificació d’import 
superior, però només una, no acumulativa. 

Es modifica l’annex número 5 on es detalla com es calculen els percentatges, és un 
annex que ve marcat per llei i l’afegim perquè no el teníem al dia. 
 

Canviem d’ordenança, la 20, taxa per expedició de documents administratius: No 
s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute, excepte en els 

casos següents: Els interessats que sol·licitin els certificats relatius als censos de 
població d’habitants, certificacions i compulses a instància de l’Ajuntament gaudiran 
d’una bonificació del 100% de les tarifes establertes la resta haurà de pagar la tarifa; 

què vol dir això? Que la persona que li demanem un certificat a través de l’ajuntament, 
no li cobrarem, a la persona que ho vulgui per un altre ús, es cobrava 1,5 €, vosaltres 

dèieu que no es cobrés res, nosaltres volem cobrar el servei perquè tot té un cost, és 
un preu simbòlic, així el demanarà el que realment el necessita i si el perd no el 

perdrà, cobrarem 0,50 € per censos de població d’habitants i 1 € de certificacions i 
compulses.    
Serien bàsicament, del què vau aportar, el què veiem correcte d’aplicar a dia d’avui. 

Vau sol·licitar altres millores d’eficiència energètica, això s’ha d’estudiar amb més 
temps, no ho descartem però es necessita un estudi que requereix un període llarg 

d’elaboració. 
 
Sr. Navarro.- Nosaltres vam fer una proposta i ja veiem que és una mica just i vam 

dir que l’any que ve ho farem més bé, però clar, cada any diem el mateix. 
Pràcticament se’ns ha acceptat coses que gairebé eren errònies d’ofici, de les 

aportacions nostres no hi ha quasi res. Amb lo del casc antic, quan veig que hi ha un 
25% de bonificació, em costa d’entendre que la plaça Sant Sebastià hi sigui, amb la 
majoria dels edificis nous, i en canvi a l’avinguda de la Vila no, jo faria aquesta 

aportació. 
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Sra. Girbau.- Per part del nostre grup, primer de tot volíem agrair a la regidora 
d’hisenda que ens poguéssim reunir ahir, parlar de les nostres propostes. Una mica és 

el què diu el Joan, són canvis perquè els textos no eren correctes perquè hi havia les 
quantitats que no estaven correctament aplicades en les ordenances de l’any passat, 
però realment els canvis que nosaltres demanàvem que eren aquelles esmenes de 

bonificació per exemple per habitatges que tinguessin un certificat energètic de tipus A 
o que tinguessin plaques solars, no s’han acceptat, és el vostre posicionament i 

nosaltres en aquest moment no la compartim; també havíem fet una proposta amb el 
tema de la recollida de deixalles que les persones de més de 65 anys que visquessin 
soles i que fos el seu habitatge habitual i no tinguessin més habitatges que també 

tinguessin una bonificació; una altra que vam demanar va ser la taxa d’ocupació de 
terrenys d’ús públic, que ni s’ha valorat, que era la reducció del preu perquè les 

persones que paguen aquesta taxa són les que viuen al casc antic per tant crèiem que 
fer una reducció era important perquè muntar una bastida i deixar-la uns dies posada, 
crèiem que l’import que suposava era important; respecte la de l’IBI, a part de les 

bonificacions que demanàvem pels temes que us hem comentat, vam demanar a l’àrea 
econòmica quin import pagaven el centre d’atenció primària d’IBI, el què diu la 

normativa diu que per llei han de pagar, però el ple potestativament podria acceptar 
l’exempció d’aquesta taxa, vam esperar la resposta dels serveis econòmics que ens la 
va donar la Núria ahir al vespre, són 4.800 i pico d’euros, sabem que hi ha una petició 

de l’Institut Català de la Salut per la reducció de la taxa de l’IBI, el posicionament 
nostre és que crèiem que es podria valorar pel ple i intentar fer l’exempció d’aquest 

impost, ens plantejàvem el fet que si a Moià tinguéssim un centre penitenciari 
directament ens vindria per llei l’exempció, doncs crèiem que valia la pena valorar de 
fer aquesta exempció al centre d’atenció primària, entenem que és la vostra postura 

però no la compartim per tant el nostre vot serà en contra. 
 

Sr. Navarro.- Parlant amb el Lluís, ens diu que hi ha llocs que voten les ordenances 
una a una, perquè nosaltres estem a favor del 80% de les ordenances. 
 

Sr. Guiteras.- Voldria aclarir-vos una part, els municipis que tenen centres 
penitenciaris reben més recursos de l’estat pel fet de tenir-ne, per tant, que bonifiquin 

l’IBI va compensat amb tot el què reben. Entenem que hi ha altres qüestions com l’IBI 
de l’església, es pot parlar és una qüestió a valorar, ho hem parlat, és un tema a 

valorar, l’IBI del CAP són 4.000 i pico d’euros que a vegades per qualsevol qüestió, per 
tapar forats o el què sigui van bé, i l’administració ho pot pagar. El tema de les 
votacions separades s’entén però és així. 

Pel què fa a aquestes esmenes que posàveu de bonificacions, són totes molt 
interessants però ens trobem amb diferents qüestions de base, són bonificacions que 

s’han aprovat fa molt poc i no sabem què suposaran per les arques municipals, això va 
condicionat amb el pla d’ajust que tenim, per tant, si ens hem compromès amb uns 
ingressos, el fet d’aventurar-nos a no saber com ens davallaran aquests ingressos ens 

sembla temerari en el fet que no sapiguem què representa, no la proposta, s’ha de 
valorar; després hi ha l’altra part que és la dels recursos tècnics de l’ajuntament, que 

aplicar segons quina d’aquestes bonificacions i exempcions ens suposarà un volum de 
feina molt gran pel que no estem preparats, entenem que aprovaríem unes 
bonificacions que ens suposen el no coneixement de les conseqüències econòmiques 

que comporten, possible incompliment d’un pla d’ajust que portem molts anys 
batallant-hi i que ara l’estem complint amb esforç tots plegats i tampoc coneixem 
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quina càrrega de feina ens suposaria pels serveis tècnics, que ens podria paralitzar 
altres coses que també són urgents i que tot ens porta molta feina. Per tant, no estem 

gens en contra d’aquestes propostes i les valorem molt positivament però les hem de 
rebutjar i no les acceptem per aquestes altres conseqüències que no tenen res a veure 
amb que siguin unes esmenes que amb unes altres condicions podrien ser 

perfectament assumibles i que les podríem compartir. 
 

Sr. Clusella.- El tema que havíeu plantejat que és d’aquestes bonificacions que hi ha 
amb l’ICIO per les obres que es facin en una sèrie de carrers, la vostra proposta era 
que ampliéssim l’àmbit dels carrers que el planejament urbanístic els defineix com a 

casc antic, en canvi feies l’explicació, Joan, i no era ben bé això, que era perquè hem 
de bonificar uns edificis que són nous. 

 
Sr. Navarro.- Volia dir que vas dir que trèieu uns carrers dels casc antic perquè els 
edificis eren nous, que ja no eren casc antic perquè s’havien refet, perquè no trèiem 

aquest.    
 

Sr. Clusella.- Així la proposta que fèieu era ampliar-ho. 
 
Sra. Girbau.- La nostra proposta que ja presentàvem a la Comissió Informativa era 

que com que el pla general ens marca com a casc antic una sèrie de carrers, que són 5 
que s’han tret, tampoc entenem perquè es treuen, el pla general ens diu que són casc 

antic, que a nivell de cadastre paguen del sòl un import molt més elevat que el de 
qualsevol altra zona de Moià, llavors dèiem si aquesta ordenança tal com estava 
redactada posava casc antic no enteníem perquè es treien aquests 5 carrers, la nostra 

proposta era posem-los-hi tots, deixem casc antic amb 5 carrers, i el teu comentari era 
que hi ha edificis nous i no voldríem que entressin amb aquesta bonificació, llavors 

tampoc és lògic perquè a la plaça Sant Sebastià hi ha el 80 % d’edificis nous, no passa 
res, només estem parlant de 5 carrers, la nostra proposta era que hi entressin tots. 
 

Sr. Clusella.- El llistat de carrers és el que va fer Convergència i Unió, Ara Moià no ho 
hem tocat, els criteris vénen de Convergència, els criteris urbanístics per definir una 

qualificació amb unes bonificacions no han d’anar lligats i sí que estaria molt bé de 
cara a l’any que ve i no ara a córrer pressa de poder definir quines bonificacions 

s’apliquen i com s’han d’aplicar. 
 
Sr. Navarro.- No cal que fem retrets. Hem d’arreglar el poble. La nostra proposta era 

els hi posem tots o fem una proposta nova. 
 

Sra. Tarter.- Potser ho hem d’explicar més bé. A la Comissió Informativa el redactat 
posava que hi hauria bonificació al casc antic i més avall hi havia la definició de casc 
antic i hi havia els carrers i nosaltres mai havíem verificat amb el pla general si s’havia 

llistat bé tots els carrers. La bonificació del 25% és nova d’aquest any fiscal. El que no 
entenem és com es pot fer de manera discrecional que el 25% de l’impost per una 

llicència de canvi d’ús d’un immoble, que era habitatge i passa a oficines, pel fet 
d’estar al carrer Francesc Moragas tinguin aquest descompte i per estar a l’Avinguda 
de la Vila no. És la vostra opció, la respectem, no la compartim i per això votarem en 

contra i per això hi presentarem al·legacions. 
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Sr. Guiteras.- Estem en plena redacció d’un POUM que definirà aquestes coses, per 
això no veiem perquè ho hem de canviar ara.  

 
Sra. Tarter.- Potser ens hauríem d’acostumar a tenir un projecte de pressupost 
perquè les ordenances fiscals són pel 2016 i així podríem intentar admetre més o 

menys bonificacions, però com que no sabem la previsió de despesa. 
 

Sotmès a votació d’una banda la inclusió del refós de les esmenes i de l’altre 
l’aprovació del present dictamen, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels 
dotze regidors assistents dels tretze que integren el consistori (nou vots a favor d’Ara 

Moià i tres vots en contra de CiU) aprova la inclusió del refós de les esmenes i el 
present dictamen. 
 
8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 12/2015 

 

DICTAMEN 
 

Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent 
i  per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per suplements de 
crèdit i la concessió de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits 

d’altres aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el 
respectiu servei. 

  
Considerant que amb data nou d’octubre de 2015 es va emetre informe de Secretaria 
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 
Considerant que amb data catorze d’octubre de 2015 es va emetre Informe d’avaluació 

del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data catorze d’octubre 
de 2015 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia. 
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data vint-
i-u d’octubre de dos mil quinze, amb els vots a favor dels regidors d’Ara Moià i les 

abstencions dels regidors de CIU, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2015 del 
pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 

finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent 
d’acord amb el següent resum per capítols: 
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AJUNTAMENT 

 

Modificació de crèdits 12/2015 

 

INGRESSOS DESPESES 

 
ALTES BAIXES ALTES  BAIXES 

CAPÍTOL I                 39.058,78 €  

CAPÍTOL II                  6.816,00 €            12.391,44 €  

CAPÍTOL III     
 

        244.465,59 €  

CAPÍTOL IV     
 

  

CAPITOL V     
 

  

CAPÍTOL VI                44.634,22 €    

CAPÍTOL VII     
 

  

CAPÍTOL VIII                74.385,00 €          324.919,41 €  

CAPÍTOL IX              495.000,00 €    

TOTAL 0,00 € 0,00 € 620.835,22 € 620.835,22 € 

 

 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del 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 a resoldre-

les. 
 
TERCER. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per a 

la formalització dels presents acords. 
 

Sra. Reynés.- Principalment és per amortitzar un préstec segons el pla d’ajust, per 
pagar la part de la paga extra de 2012, també en fer unes petites millores al poble, 
principalment re-asfaltar alguns carrers, dins d’aquests carrers hi ha una actuació per 

acabar lo de la UTE d’allà el Comadran, aportació d’uns 74.000 euros per lo del POUSC, 
uns 2.000 euros per la rampa de l’Ateneu, uns 1.900 euros per un descalcificador de 

l’escola bressol, 2.800 euros per un tema de personal de serveis socials, 1000 euros 
per immobilitzat de la brigada i 4.000 euros pel paviment del cementiri. 
 

Sr. Navarro.- Reafirmaríem el que vam dir a la Comissió Informativa, estem d’acord 
amb bastant tot, però com que no podem participar a l’hora de decidir els carrers que 

s’arreglen votarem en contra perquè creiem que hi ha altres actuacions que pensem 
que són més urgents. 
 

Sr. Guiteras.- Les propostes que feu les tenim en compte. El què hem fet amb 
aquesta modificació és aprofitar per poder fer una actuació més gran en un carrer que 

s’ha d’asfaltar en comptes de fer petites actuacions que ja n’hem fet durant l’any, això 
no vol dir no tenir-vos en consideració, les que hem pogut fer ja les hem fet. 
 

Sr. Clusella.- A la Junta de Portaveus quan vas dir que hi havia el carrer Richard 
Wagner molt malmès, jo vaig dir que val la pena esperar una mica més i poder-hi fer 

una actuació gran. 
 

Sra. Tarter.- És que ara ja comença a ser perillós. 
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Sr. Guiteras.- Ho tenim claríssim, potser el què hauríem de fer és tallar-lo, perquè hi 
ha molta feina a fer, per això hem d’esperar una mica. 

 
Sr. Navarro.- Ho deia amb el sentit que arreglant 2 metres quadrats podríem tirar un 
parell d’anys més. Una cosa és que si anem arreglant carrers molt bé i no cobrem 

contribucions especials, entrem en un debat complicat d’explicar quan vulguem fer una 
carrer ja fet fent pagar els veïns.  

 
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels dotze regidors 
assistents dels tretze que integren el consistori (nou vots a favor d’Ara Moià i tres vots 

en contra de CiU) aprova el present dictamen. 
 

 
 
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta 

acta. En dono fe. 
 

 
 


