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

Departament: Secretaria
Tema: Ple Ordinari de 18 de desembre de 2019
Expedient: PLN/2019/19

Acta de la Sessió Ordinària del Ple de 18 de desembre de 2019
núm. 16
Identificació de la sessió
✓
✓
✓
✓

Número: 16/2019
Caràcter: Ordinari.
Data: 18 de desembre de 2019.
Horari: De les 20:33 del dia 18 de desembre de 2019 a les 21.20 hores del dia
18 de desembre de 2019.
✓ Lloc: Saló de Sessions de la Casa de la Vila.

Assistents
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio, d’Ara Moià.
Regidors/es
Senyora Montserrat Ferrer i Crusellas, d’Ara Moià.
Senyor Gabriel Roselló i Saurí, d’Ara Moià
Senyora Gemma Bisbal i Otero d’Ara Moià
Senyor Sebastià Ferrer i Serra, d’Ara Moià
Senyora Laia Bonells i Oliver, d’Ara Moià
Senyora Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, de Junts per Moià
Senyor Jofre Torras i Soler, de Junts per Moià
Senyora Basharat Changue i Canalejo, de Capgirem Moià
Senyor Dídac Rimoldi i Camí, de Capgirem Moià (Mitjançant videoconferència)
Senyora Susana Tapia San Pedro, de PSC Moià
Absècies
Senyora Montserrat i Girbau i Passarell, de Junts per Moià
Senyor Jordi Marsinyach i Homs, de Junts Per Moià

Secretari de la Corporació
Joan Manso Bosoms
Interventor
Senyor Lluis Solé i Díez.
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Intervencions
Les intervencions han quedat enregistrades en el Vídeo de la Sessió certificat pel
Secretari, custodiat al Servidor a disposició dels Regidors i qualsevol altre interessat i
publicat a la Web Municipal per a general coneixement, el qual forma part integrant
d’aquesta Acta a tots els efectes legals.

Ordre del Dia
Part resolutiva
1. Aprovació de les actes del les sessions ordinàries del ple de 23
d'octubre del 2019 i de 20 de novembre del 2019
2. Expedient 289/2019. Imposició i ordenació provisional de
contribucions especials al Carrer Lateral dels Bombers
3. Expedient 2315/2019. Aprovació del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses
pel Clima i l'Energia
4. Expedient 2373/2019. Nomenament de la regidora Senyora Laia
Bonells i Oliver com a representant de l'Ajuntament al Consell de
Participació de Centre de la Residència Hospital Vila de Moià
5. Expedient 1655/2019. Calendari de sessions d'òrgans col·legiats
per l'any 2020
6. Expedient 2369/2019. Modificació de crèdit 19/2019
Activitat de control
7. Dació de compte de les Actes de la Junta de Govern Local de
13/11/2019 i 27/11/2019
8. Dació de compte dels decrets d'alcaldia del Decret 865/2019 de
data 14 de novembre de 2019 al decret 1002/2019 de data 13 de
desembre de 2019
9. Dació de compte del Decret d'Alcaldia de modificació de l'hora de
la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern
Local
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de les actes del les sessions ordinàries del ple de 23
d'octubre del 2019 i de 20 de novembre del 2019
Se sotmet a la consideració dels Regidors les actes de la sessió ordinària del de 23
d'octubre del 2019 i de 20 de novembre del 2019, les quals esdevenen aprovades per
unanimitat i assentiment dels onze regidors assistents dels tretze que en formen el
Ple.
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Proposta d’imposició i ordenació de contribucions especials al Carrer
Laterals dels Bombers
Considerant que amb data 11 de juliol de 2019 es va iniciar procediment per a la
imposició i ordenació de contribucions especials del lateral dels Bombers.
Considerant que amb data 26 de juliol de 2019 es va emetre informe de Secretaria,
en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per procedir a l'aprovació de la
imposició i ordenació de contribucions especials per a finançar el projecte “Obres
municipals ordinàries de primer establiment d’Urbanització del carrer Bombers”.
Considerant el resultat de la consulta pública efectuada a través del portal web
d'aquest Ajuntament, entre els dies 11 de juliol i 12 d’agost de 2019.
Considerant que amb data 9 d’agost de 2019 es va emetre informe pel Servei
Tècnic Municipal, on es va posar de manifest la necessitat d'efectuar la imposició i
l'ordenació de contribucions especials dirigit a finançar el projecte “Obres municipals
ordinàries de primer establiment d’Urbanització del carrer Bombers”.
Considerant que amb data 4 de setembre de 2019, es va emetre informe
d'Intervenció.
Vist que en data 3 de desembre del 2019 s’ha aprovat definitivament el Projecte
d’Obres Municipals Ordinàries de primer establiment d’Urbanització del Carrer
Bombers.
Vista la Ordenança fiscal general número 22, reguladora de les contribucions
especials, actualment vigent.

Legislació aplicable
La Legislació aplicable en aquesta matèria està recollida en:
— Els articles 14, 15.1, 17, 28 a 37, 58 i 214 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 març.
— L'article 22.2.e) i 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local.
— Els articles 2.2, 28, 35.4 i 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
— L'article 82.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
— Els articles 127 al 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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Es proposa al Ple de la corporació municipal assabentar-se sobre el compliment
dels requisits necessaris continguts en les Normes legals citades anteriorment, que
les tarifes i les quotes fixades en l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa s'ajusten als
costos previsibles derivats de les “Obres municipals ordinàries de primer establiment
d’Urbanització del carrer Bombers”, així com aprovar el contingut íntegre de l’acord
que es detalla a continuació:

Acord
Primer. Aprovar la imposició de contribucions especials per al finançament del
projecte “Obres municipals ordinàries de primer establiment d’Urbanització del carrer
Bombers”, el fet imposable del qual està constituït per l'obtenció d'un benefici o
augment de valor dels béns afectes a la realització de l’obra esmentada.
Primer. Procedir a la determinació i ordenació del tribut concret d'acord amb les
següents consideracions:
El cost previst de les “Obres municipals ordinàries de primer establiment
d’Urbanització del carrer Bombers” es fixa a 73.260,21 euros i el cost suportat per
l'Ajuntament a 10.521,22 euros.
Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris a 62.738,99 euros, equivalent al
85,64% del cost suportat. El cost total pressupostat de les “Obres municipals
ordinàries de primer establiment d’Urbanització del carrer Bombers” tindrà caràcter
de mera previsió. Si el cost real fos major o menor que el previst, es prendrà aquell a
l'efecte del càlcul de les quotes corresponents.
Aplicar com a mòdul de repartiment en el 100% els metres lineals de façana.
Fer constar que entre els beneficiaris s’hi troba l’Ajuntament de Moià, a la vista de
la plena titularitat sobre la parcel·la destinada a equipament, fet que suposa que el
cost a suportar per l’Ajuntament s’eleva a 49254,93 € (corresponents 3550,22 € al
projecte i direcció d’obra, 6791,00 € al 10% d’aportació de l’Ajuntament sobre el cost
de l’obra en PEC i 38733,71 € d’aportació en concepte de veí i segons el repartiment
establert).
Es detallen de forma gràfica dita determinació i ordenació en el quadre subsegüent:

Tercer. Aprovar la relació dels subjectes beneficiaris per les “Obres municipals
ordinàries de primer establiment d’Urbanització del carrer Bombers” i establir la
quantitat que aquests hauran d'abonar a aquesta Entitat, tal com s’estableix com en
la relació que s’annexa a aquesta proposta (Annex 1), seguint les determinacions de
l’Informe Econòmic – Financer.
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Quart. Exposar i publicar l'Acord provisional íntegre en el tauler d'anuncis de l'Entitat
i en el Butlletí Oficial de la Província, respectivament, durant trenta dies com a mínim,
dins dels quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les
dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament a l’adreça https://moia.sedelectronica.es/info.0.
Durant aquest període els propietaris o titulars afectats podran constituir-se en
Associació administrativa de contribuents, segons el que es disposa en l'article 36.2
de la TRLRHL.
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Annex

Proposta d’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i
l’Energia
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte
d’Alcaldes/esses pel Clima i l’Energia”, una de les iniciatives més ambicioses com a
mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra.
El Pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats
europees.
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El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És
per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques
energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Moià té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per lluitar contra el canvi climàtic. Per això ens comprometem a:
La descarbonització dels nostres territoris i contribuir a mantenir l’escalfament
global ben per sota dels 2ºC; per sobre dels nivells preindustrials, i en la mateixa línia
que a l’acord internacional sobre el clima que es va assolir a la CIOP21 a París el
Desembre de 2015.
Territoris més resilients que d’aquesta manera estiguin preparats per els impactes
adversos i inevitables del canvi climàtic.
Accés universal a uns serveis energètics segurs i sostenibles, i així impulsar la
qualitat de vida i millorar la seguretat energètica

Concretament, fa seves les propostes de la UE que es compromet a reduir les seves
emissions de CO2 en més d’un 40% l'any 2030, a augmentar la resiliència mitjançant
l’adaptació als impactes del canvi climàtic i a facilitar l’accés universal a uns serveis
energètics segurs i sostenibles...
Per tot l’exposat es proposa al ple l’adopció del següent acord:
Primer. L’Ajuntament de Moià fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any
2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més
del 40 per cent per a 2030, adoptar mesures d’adaptació al canvi climàtic i per facilitar
l’accés universal a una energia sostenible i segura.
Segon. L’Ajuntament de Moià es compromet a elaborar un Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys des de la
data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que
s’estableixin des de l’Oficina del Pacte dels Alcaldes.
Tercer. L’Ajuntament de Moià es compromet també a elaborar un informe biennal
per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a
informar de les fites obtingudes en
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acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la
Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa.
Quart. Comunicar els presents acords a la Direcció General d’Energia de la Unió
Europea via l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i a l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport i
coordinació.

Proposta de modificació de l’acord de nomenament de representants
de l’ajuntament a òrgans col·legiats
Fets
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.
D’acord amb allò que disposa l’article 38 c) del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre correspon a l’òrgan plenari l’adopció de l’acord de
nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats, que siguin
competència del Ple.
Atès que en sessió plenària de vint-i-quatre de juliol dos mil dinou es va aprovar el
nomenament de representants de l’ajuntament a diferents òrgans col·legiats.
Vist que calia nomenar un representant al Consell de Participació de Centre de
l’Hospital Residència Vila de Moià.
Es proposa al Ple l’adopció del següent proposta d’acord:

Acords
Primer. Modificar l’acord de nomenament de representants de l’ajuntament a
diferents òrgans col·legiats aprovat en la sessió de Ple Municipal de vint-i quatre de
juliol de dos mil dinou en els següents termes:
• Nomenar a la regidora Senyora Laia Bonells i Oliver com a representant de
l’Ajuntament al Consell de Participació de Centre de l’Hospital Residència
Vila de Moià.
Segon. La resta dels acords del ple del de vint-i quatre de juliol de dos mil dinou, i
les altres modificacions efectuades sobre dit acord inicial, resten sense variacions.
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Tecer. Notificar els presents acords a l’Hospital Residència Vila de Moià i a la
regidora Senyora Laia Bonells i Oliver, als efectes oportuns, entenent-se acceptat
sense més tràmit, si no hi manifesta oposició.

Proposta d’aprovació del calendari de sessions de Ple, Comissió
Informativa Permanent del Ple i Junta de Govern Local per al 2020
Fets
Vist que en el ple de deu de juliol de dos mil dinou es va aprovar fixar la periodicitat
de les sessions plenàries i de la Junta de Govern determinant que per ple s’havia
d’aprovar el calendari anual.
Atesa la voluntat de definir el calendari del 2020 de les sessions de Ple, Comissió
Informativa i Junta de Govern.

Fonaments de dret
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i per la Llei
Autonòmica, DL 2/2003, que aprova el text refós de la llei Municipal i de règim Local
de Catalunya, el Ple pot celebrar sessions ordinàries i extraordinàries, havent-se de
celebrar les sessions ordinàries del Ple amb la periodicitat mínima establerta per
l’article 46.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, abans esmentada i 98 del DL 2/2003 i 78.1
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals (RD
2568/1986)
Les facultats i atribucions que concedeixen els articles 53, 54 i 55 i 99 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 allò que disposen els articles 112 i 113 del
R.D.2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, referent a la sessió constitutiva i
periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local.
Per tot el què s’ha exposat es proposa al ple l’adopció del següent acord:

Acord
Primer. Determinar que el calendari de les sessions de Ple Municipal per al 2020
serà el següent:
22 de gener
19 de febrer
18 de març
15 d’abril
20 de maig
17 de juny
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15 de juliol
16 de setembre
21 d’octubre
18 de novembre
17 de desembre
Segon. Determinar que el calendari de les sessions de la Comissió Informativa
Permanent del Ple per l’any 2020, serà el següent:
15 de gener
12 de febrer
11 de març
8 d’abril
13 de maig
10 de juny
8 de juliol
9 de setembre
14 d’octubre
11 de novembre
10 de desembre
Tercer. Determinar que el calendari de les Juntes de Govern per l’any 2020 serà el
següent:
15 i 28 de gener
12 i 26 de febrer
11 i 25 de març
8 i 22 d’abril
13 i 27 de maig
10 i 25 de juny
8 i 22 de juliol
2,16 i 30 de setembre
14 i 28 d’octubre
11 i 25 de novembre
10 de desembre
Quart. Notificar els presents acords als membres de ple dret dels diferents òrgans
col·legiats, a la Secretaria i a la Intervenció als efectes oportuns.

Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 19/2019
Fets
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 a la
concessió de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres
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aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el
respectiu servei.
Considerant que amb data 5 de desembre de 2019 es va emetre informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data 5 de desembre de 2019 es va emetre Informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data 5 de
desembre de 2019 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Es proposa al Ple de la corporació l'adopció dels següents:

Acords
Primer. .Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 19/2019 del
pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a
baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent amb el següent resum:
CODI
010

ORG
07FS

PRO ECO Projecte RF
3410 48000
2

CODI
080

ORG
05

PRO ECO Projecte RF
3382 48000

DESPESES - CRÈDIT EXTRAORDINARI
Import
Text Explicatiu
450,00 € SUBVENCIÓ NOMINATIVA ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FS MOIA
450,00 €
DESPESES
Import
Text Explicatiu
450,00 € BAIXA PREVISIÓ SUBVENCIÓ GEGANTERS
450,00 €

I una vegada efectuada la modificació de crèdit el resum per capítols és el següent:
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AJUNTAMENT DE MOIÀ
2019
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II

DESPESES
Despeses de personal
Desp.béns corrents i serveis

CAPÍTOL III

Despeses financeres

CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTAL
2019
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTAL

Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
INGRESSOS
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació de béns reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

IMPORT
2.575.211,47 €
2.403.424,96 €
108.892,20 €
230.443,42 €
7.894,64 €
6.511.493,75 €
- €
- €
1.869.796,45 €
13.707.156,89 €
IMPORT
3.588.500,00 €
35.000,00 €
1.703.605,04 €
1.742.073,34 €
105.600,00 €
0,00 €
4.988.199,65 €
1.544.178,86 €
0,00 €
13.707.156,89 €

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.

Activitat de control
Des de l’inici d’aquest bloc fins al final del Ple ti ha hagut una tallada de connexió a
la videoconferència del Sr. Dídac Rimoldi Camí que no afecta al correcte
funcionament del Ple al no requerir-se votació.

Dació de compte de les Actes de la Junta de Govern Local de
13/11/2019 i 27/11/2019
Les intervencions que s’han produït han quedat enregistrades en el Vídeo de la
Sessió certificat pel Secretari, custodiat al Servidor a disposició dels Regidors i
qualsevol altre interessat i publicat a la Web Municipal per a general coneixement, el
qual forma part integrant d’aquesta Acta a tots els efectes legals.
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Dació de compte dels decrets d'alcaldia del Decret 865/2019 de data
14 de novembre de 2019 al decret 1002/2019 de data 13 de
desembre de 2019
Les intervencions que s’han produït han quedat enregistrades en el Vídeo de la
Sessió certificat pel Secretari, custodiat al Servidor a disposició dels Regidors i
qualsevol altre interessat i publicat a la Web Municipal per a general coneixement, el
qual forma part integrant d’aquesta Acta a tots els efectes legals.

Dació de compte del Decret d'Alcaldia de modificació de l'hora de la
celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
Vist que en data 4 de juliol de 2019 es va dictar resolució d’alcaldia, i que llur part
resolutiva era del tenor literal següent:
“Primer.- Designar els membres de la Junta de Govern Local, la qual estarà
integrada per l’alcalde i els quatre regidors següents :
Sra. Montserrat Ferrer Crusellas
Sr. Sebastià Ferrer Serra
Sra. Laia Bonells Oliver
Un/a regidor/a de l’oposició. Es convida amb veu (sense vot) al portaveu de cada
grup de l’oposició llevat del que formi part durant aquell període com a membre de ple
dret de la Junta de Govern Local.
Segon.- Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions de l’Alcaldia següents:
Aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no expressament atribuïts al Ple, així com dels instruments de gestió
urbanística i dels projectes d’urbanització.
Acordar l’acceptació de les subvencions de tercers que rebi l’Ajuntament quan sigui
necessari fer-ho d’acord amb les bases reguladores de les convocatòries.
Aprovació dels convenis administratius de qualsevol matèria que hagi de subscriure
l’Ajuntament de Moià, que no siguin competència del Ple, facultant a l’alcalde per a la
seva signatura, si s’escau.
Aprovació revisió padró d’habitants.
El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat,
disposar de despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions
de crèdit amb exclusió de les contemplades a l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin
previstes al pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no
superi el 10% dels recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondran
quant l’import acumulat de les operacions vives de cada moment no supero el 15%
dels ingressos corrents liquidats a l’exercici anterior, ordenar pagaments i rendir
comptes.
Aprovació de normes que no siguin competència del Ple.
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Canviar l’ordenament del trànsit.
Aprovació variacions de drets funeraris.
Altres atribucions assignades al municipi i que les lleis no atribueixen a altres òrgans
municipals.
Tercer.- Determinar que la Junta de Govern Local celebrarà sessió constitutiva el
proper dia 10 de juliol de 2019 a les 13.30 hores, al despatx de secretaria.
Quart.- La periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local serà
amb caràcter quinzenal, fixant-se la seva celebració els dimecres de forma alterna
cada quinze dies a les 13:30 hores previ acord del ple en aquest sentit.
Cinquè.- Notificar personalment la present resolució als designats, que es
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució
de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix,
igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici
de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la Resolució per l’Alcalde
[si en aquesta no es disposa una altra cosa].
Sisè.- Donar compte al ple de l‘Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió
extraordinària que es convoqui en compliment del que estableix l’article 38 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals”.
Vist l’interès manifestat per tots els grups municipals de modificar l’hora establerta
per les sessions ordinàries de les 13:30 hores a les 13:00 hores, mantenint la seva
periodicitat quincenal, celebrant-se els dimecres de forma alterna, al despatx de
secretaria.
Vist que en conseqüència cal donar formalitat a aquestes designacions mitjançant
un nou decret d’alcaldia.
Ateses les facultats i atribucions que em concedeixen els articles 53, 54 i 55 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 allò que disposa l’article 42 del
R.D.2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Decreto
Primer. Modificar la resolució d’alcaldia de data 4 de juliol del 2019, corresponent a
la designació de membres de la Junta de Govern Local, de competències i de
periodicitats de dit òrgan col·legiat, en el sentit de que les sessions ordinàries de la
Junta de Govern Local passen a celebrar- se a les 13:00 hores, enlloc de les 13:30
hores, com es venien celebrant fins al moment; sense cap canvi ni en la periodicitat ni
en el dia de celebració.
Segon. Notificar el present acord a tots els regidors de la corporació.
Tercer. Donar compte al ple de l‘Ajuntament d’aquest decret en la primera sessió que
es celebri.”
El ple se’n dona per assabentat.
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Precs i preguntes
Les intervencions que s’han produït en el Punt de Precs i Preguntes del Ple han
quedat enregistrades en el Vídeo de la Sessió certificat pel Secretari, custodiat al
Servidor a disposició dels Regidors i qualsevol altre interessat i publicat a la Web
Municipal per a general coneixement, el qual forma part integrant d’aquesta Acta a
tots els efectes legals.
A l’hora senyalada “ut supra” l’Alcalde-President aixeca la sessió de la qual com a
Secretari estenc aquesta Acta.

Diligència d’aprovació de l’Acta
La poso jo, el Secretari, amb el vistiplau del President, per fer constar que aquesta
Acta ha estat aprovada pel Ple de ................................... de 2019
El Secretari accidental, Lluís Clopés Solà
Vistiplau, l’Alcalde-President, Dionís Guiteras Rubio.
Signat digitalment al marge.
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