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 22 de gener de 2020 núm.
1
Identificació de la sessió
✓
✓
✓
✓

Número: 01/2020
Caràcter: Ordinari.
Data: 22 de gener de 2020.
Horari: De les 20:33 del dia 22 de gener del 2020 a les 21:48 hores del dia 22
de gener del 2020.
✓ 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
Senyora Montserrat i Girbau i Passarell, de Junts per Moià
Senyor Jordi Marsinyach i Homs, 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

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 l'acta de la sessió ordinària del 18 de desembre de
2019
2. Expedient 76/2020. Adopció dels acords previs a l'aprovació d'un
Reglament del Cementiri Municipal i la seva gestió administrativa
3. Expedient 77/2020. Adopció dels acords previs a l’aprovació d’una
Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció
Administrativa sobre l’ús del sòl i l’edificació: llicències
urbanístiques i comunicacions prèvies
Activitat de control
4. Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local del 11 i
18 de desembre de 2019
5. Dació de compte d'un Decret d'Alcaldia de data 17 de gener del
2020 relatiu a la composició de la Junta de Govern Local
6. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 1003/2019 de
data 13-12-2019 al 1059 BIS/2019 de data 30-12-2019 i del 1/2020
de data 8 de gener de 2020 al 30/2020 de data 10 de gener de
2020
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 18 de desembre de
2019
Se sotmet a la consideració dels Regidors l’acta de la sessió ordinària del de 18 de
desembre de 2019, la qual esdevé aprovada per unanimitat i assentiment dels tretze
regidors assistents dels tretze que en formen el Ple.
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Proposta d’acord relativa a l’adopció dels acords previs a l’aprovació
d’un Reglament del Cementiri Municipal de Moià i la seva gestió
administrativa
Antecedents i fonaments de dret
Per a l’efectivitat de l’autonomia garantida constitucionalment a les entitats locals,
la legislació reguladora dels diferents sectors d’acció pública, segons la distribució
constitucional de competències, ha d’assegurar als municipis el seu dret a intervenir
en tots els assumptes que afectin directament al cercle dels seus interessos, atribuintlos les competències que procedeixi en atenció a les característiques de l’activitat
pública de la que es tracti i a la capacitat de gestió de l’entitat local, de conformitat
amb els principis de descentralització, proximitat, eficàcia i eficiència, i amb estricta
subjecció a la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
En la seva qualitat d’Administracions Públiques de caràcter territorial, i dins de
l’esfera de les seves competències, correspon als municipis en tot cas i entre d’altres,
la potestat reglamentària i d’autoorganització.
Així mateix, el municipi per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a
satisfer les seves necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
Les competències de les entitats locals són pròpies o atribuïdes per delegació. Les
competències pròpies dels municipis només podran ser determinades per llei i
s’exerciran en règim d’autonomia i sota la seva pròpia responsabilitat, atenent sempre
a la deguda coordinació en la seva programació i execució amb les altres
administracions públiques.
El municipi ha d’exercir en tot cas competències pròpies en matèria de cementiri i
serveis funeraris, segons indica l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local.
Per altra banda l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local estableix que tots els municipis hauran de prestar necessàriament les
competències en matèria de cementiris.
Els reglaments municipals són disposicions normatives generals, expressions
directes de sentir de l’article 137 de la Carta Magna que reconeix autonomia local a
les entitats locals. La potestat normativa dels municipis garanteix a aquests ens la
possibilitat de crear un ordenament reglamentari propi per a la gestió de la seva esfera
d’interessos propis i intervenció en els assumptes que afectin a la comunitat local.
S’expressen en aquest sentit els articles 6 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
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pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
així com l’article 4 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.
L’Ajuntament de Moià presta el servei de Cementiri Municipal des de fa temps
immemorial sense tenir-ne regulada la gestió del mateix en cap mena de Reglament.
Aquest Reglament es proposa de satisfer aquesta necessitat de regulació de la
gestió administrativa i altres aspectes associats a la competència municipal de
cementiris, atenent els principis essencials de necessitat, eficàcia, proporcionalitat,
seguretat jurídica, transparència i eficiència.
L’aprovació del Reglament s’ha d’ajustar al següent procediment previst en l’article
25 de la Llei 7/1985, reguladora de bases de règim local:
Aprovació inicial
Informació pública i audiència a interessats per termini de 30 dies hàbils.
Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva per ple.
En el cas que no s’hagi presentat cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat,
essent necessària la publicació íntegra del text del reglament al diari oficial per la seva
plena eficàcia i entrada en vigor.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple adoptat en data 15 de
gener del 2019.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
quinze de gener de dos mil vint, amb tretze vots a favor dels tretze regidors que en
composen la Comissió Permanent del Ple.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels dotze assistents dels
tretze regidors que en formen el ple,

Acorda
Primer. Crear la Comissió d’Estudi i Redacció del Reglament del Cementiri
Municipal de Moià i la seva gestió administrativa, amb la següent composició:
•
•
•
•

Senyor Dionís Guiteras i Rubio, alcalde; qui ostentarà la presidència de la
mateixa.
Senyora Montserrat Ferrer i Crusellas, primera tinent d’alcalde i regidor del
grup Ara Moià; vocal.
Senyora Montserrat Girbau i Passarell, regidora del grup Junts per Moià;
vocal.
Senyor Dídac Rimoldi i Camí, regidor del Grup Capgirem Moià; vocal.
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•
•
•

Senyora Susanna Tàpia i San Pedro, regidora del grup PSC Moià; vocal.
Senyor Joan Manso i Bosoms, secretari de la corporació.
Senyor Lluís Solé i Díez, interventor de la corporació.

Actuarà com a secretària de la mateixa, la Senyora Marta Matavera i Tajà, tècnica
d’administració general de Secretaria.
L’alcalde podrà delegar la presidència de la comissió en qualsevol sessió, sense
previ acord en la persona de la Senyora Montserrat Ferrer i Crusellas.
Segon. Proporcionar a la Comissió com a document de treball, l’Avanç del
Reglament elaborat per la Secretaria que consta com a Annex a l’expedient.
Tercer. Establir el següent calendari de treball de la Comissió, a fi efecte de garantir
l’aprovació del Reglament per part de ple de la corporació en el termini màxim de dos
mesos, des de la data d’aprovació d’aquest acord:
•
•

Primera sessió de la Comissió de Treball: 29/01/2020
Aprovació inicial del Reglament en sessió plenària: 18/03/2020

Quart. Obrir el tràmit de consulta pública de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, durant
el termini de trenta dies, mitjançant la publicació de l’edicte corresponent al BOP, a la
web i al tauler d’edictes, amb la finalitat de recollir l’opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma
sobre:
• Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
• La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
• Els objectius de la norma
• Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries
• La necessitat i oportunitat de la citada aprovació.

Proposta d’acord relativa a l’adopció dels acords previs a l’aprovació
d’una Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció
Administrativa sobre l’ús del sòl i l’edificació: llicències urbanístiques i
comunicacions prèvies.
Antecedents de fet i fonaments de dret
Per a l’efectivitat de l’autonomia garantida constitucionalment a les entitats locals,
la legislació reguladora dels diferents sectors d’acció pública, segons la distribució
constitucional de competències, ha d’assegurar als municipis el seu dret a intervenir
en tots els assumptes que afectin directament al cercle dels seus interessos, atribuintlos les competències que procedeixi en atenció a les característiques de l’activitat
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pública de la que es tracti i a la capacitat de gestió de l’entitat local, de conformitat
amb els principis de descentralització, proximitat, eficàcia i eficiència, i amb estricta
subjecció a la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
En la seva qualitat d’Administracions Públiques de caràcter territorial, i dins de
l’esfera de les seves competències, correspon als municipis en tot cas i entre d’altres,
la potestat reglamentària i d’autoorganització.
Així mateix, el municipi per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a
satisfer les seves necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
Les competències de les entitats locals són pròpies o atribuïdes per delegació. Les
competències pròpies dels municipis només podran ser determinades per llei i
s’exerciran en règim d’autonomia i sota la seva pròpia responsabilitat, atenent sempre
a la deguda coordinació en la seva programació i execució amb les altres
administracions públiques.
L’article 179 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), disposa que tots els actes de transformació o
utilització del sòl o del subsol, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres,
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia.
L’article 75 i següents del Decret 135/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROASEL), regulen el
procediment per a l’atorgament de la llicències.
Les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels
ciutadans i de les ciutadanes mitjançant l’aprovació d’ordenances i de reglaments, tal
com reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i 236 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
A partir de l’entrada en vigor del TRLU es considera necessari regular la intervenció
administrativa en els actes d’edificació i d’ús del sòl mitjançant una ordenança
municipal.
El procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per
imperatiu de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï
l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.
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Aquest Reglament es proposa de satisfer aquesta necessitat de regulació, dels
procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació,
atenent els principis essencials de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat
jurídica, transparència i eficiència.
L’aprovació del Reglament s’ha d’ajustar al següent procediment previst en l’article
25 de la Llei 7/1985, reguladora de bases de règim local:
Aprovació inicial
Informació pública i audiència a interessats per termini de 30 dies hàbils.
Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva per ple.
En el cas que no s’hagi presentat cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat,
essent necessària la publicació íntegra del text del reglament al diari oficial per la seva
plena eficàcia i entrada en vigor.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple adoptat en data 15 de
gener del 2019.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
quinze de gener de dos mil vint, amb tretze vots a favor dels tretze regidors que en
composen la Comissió Permanent del Ple.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels dotze assistents dels
tretze regidors que en formen el ple,

Acorda
Primer. Crear la Comissió de Redacció de l’Ordenança Reguladora dels
Procediments d’Intervenció Administrativa sobre l’ús del sòl i l’edificació: llicències
urbanístiques i comunicacions prèvies, amb la següent composició:
•
•
•
•
•
•
•

Senyor Dionís Guiteras i Rubio, alcalde; qui ostentarà la presidència de la
mateixa.
Senyor Sebastià Ferrer Serra, Segon Tinent d’Alcalde i regidor del grup Ara
Moià; vocal.
Senyor Jofre Torras i Soler, regidor del grup Junts per Moià; vocal.
Senyora Basharat Changue i Canalejo, regidora del Grup Capgirem Moià;
vocal.
Senyora Susanna Tàpia i San Pedro, regidora del grup PSC Moià; vocal.
Senyor Joan Manso i Bosoms, secretari de la corporació.
Senyor Lluís Solé i Díez, interventor de la corporació.

Actuarà com a secretària de la mateixa, la Senyora Marta Matavera i Tajà, tècnica
d’administració general de Secretaria.
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L’alcalde podrà delegar la presidència de la comissió en qualsevol sessió, sense
previ acord en la persona del Senyor Sebastià Ferrer i Serra.
Segon. Proporcionar a la Comissió com a document de treball, l’Avanç del
Reglament elaborat per la Secretaria, en la primera sessió de la Comissió que es
celebri.
Tercer. Establir el següent calendari de treball de la Comissió, a fi efecte de garantir
l’aprovació del Reglament per part de ple de la corporació en el termini màxim de dos
mesos, des de la data d’aprovació d’aquest acord:
•
•

Primera sessió de la Comissió de Treball: 29/01/2020
Aprovació inicial del Reglament en sessió plenària: 18/03/2020

Quart. Obrir el tràmit de consulta pública de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, durant
el termini de trenta dies, mitjançant la publicació de l’edicte corresponent al BOP, a la
web i al tauler d’edictes, amb la finalitat de recollir l’opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma
sobre:
• Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
• La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
• Els objectius de la norma
• Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries
• La necessitat i oportunitat de la citada aprovació.

Activitat de control
Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local del 11 i 18
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 d'un Decret d'Alcaldia de data 17 de gener del 2020
relatiu a la composició de la Junta de Govern Local
Es dona a compte al Ple el decret de 17 de gener del 2020 relatiu a la composició
de la Junta de Govern Local el contingut del qual és el següent:
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“DECRET D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE L’HORA DE CELEBRACIÓ DE
LES JUNTES DE GOVERN LOCAL
ANTECEDENTS DE FET
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:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Aprovació revisió padró d’habitants.
5. 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.
6. Aprovació de normes que no siguin competència del Ple.
7. Canviar l’ordenament del trànsit.
8. Aprovació variacions de drets funeraris.
9. Altres atribucions assignades al municipi i que les lleis no atribueixen a altres
òrgans municipals.
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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 compertències 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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08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 1003/2019 de data
13-12-2019 al 1059 BIS/2019 de data 30-12-2019 i del 1/2020 de
data 8 de gener de 2020 al 30/2020 de data 10 de gener de 2020
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.

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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