Ajuntament de Moià

Amparo Vila Corujo (1 de 1)
Secretaria
Data Signatura: 18/12/2020
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Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Departament: Secretaria
Tema: Ple Ordinari de 20 de maig de 2020
Expedient: PLN/2020/4
Acta de la Sessió Ordinària del Ple de 20 de maig de 2020

Identificació de la Sessió
Número: 4
Caràcter: Ordinària
Data: 20 de maig de 2020
Horari: De les 20.33 a les 22.16 hores.
Lloc: Tots els assistents participen mitjançant medis telemàtics ( videoconferència )

Assistents
Alcalde-President
Senyor Dionís Guiteras i Rubio, d‟Ara Moià

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 Marsinyac 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
Senyora Susana Tapia San Pedro, de PSC Moià

Secretària de la Corporació
Senyora Amparo Vila Corujo
Interventor de la Corporació
Senyor Lluís Solé i Diez
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Regidors/es
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Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Amb caràcter previ, es comproven els aspectes tecnològics (seguretat, efectiva
participació, validesa del debat i votació) i legals (identificació i situació física dins del
territori nacional) determinats al nou apartat 3. de l‟article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril,
reguladora de les bases del règim local, en la redacció donada per la Disposició Final 2ª
del RDL 11/2020, de 31 de març, norma per la qual s‟adopten mesures urgents
complementàries en l‟àmbit social i econòmic per fer front a la pandèmia ocasionada pel
COVID-19.
Constatada igualment l‟existència del quòrum necessari perquè pugui iniciar-se la
celebració del Ple, el Senyor Alcalde-President de la Corporació obre la sessió i es
procedeix a l‟estudi dels assumptes inclosos a l‟ordre del dia, adoptant-se els acords que
es relacionen segons les següents:
Intervencions
Les intervencions han quedat enregistrades en el vídeo de la sessió, certificat pel la
Secretària i custodiat al Servidor a disposició dels Regidors, el qual forma part integrant
d‟aquesta Acta a tots els efectes legals, tal com s‟expressa als articles 1 i 4 del Reglament
d'Enregistrament i Difusió Audiovisual i Assistència Remota a les Sessions dels Òrgans
Col·legiats Municipals, aprovat definitivament en data 6 de juny de 2018.

Ordre del Dia
Aprovació de l'acta de la sessió de 17 d‟abril de 2020

Se sotmet a votació l‟esborrany de l‟Acta del Ple celebrat el 17 d‟abril de 2020 i esdevé
aprovada per unanimitat i assentiment dels assistents, que representa la majoria del
nombre legal de membres de l‟Ajuntament, amb els vots a favor del senyor Dionís
Guiteras i Rubio, de la senyora Montse Ferrer i Crusellas, del senyor Sebastià Ferrer i
Serra, de les senyores Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel
Roselló i Saurí, del Grup Polític Municipal d‟Ara Moià; de les senyores Dolç Nom de Maria
Tarter i Armadans i Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac i Homs i
Jofre Torras i Soler del Grup Polític Municipal Junts per Moià; de la senyora Basharat
Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal
Capgirem Moià; i de la senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític Municipal PSC
Moià.

2.
Expedient 868/2019. Pròrroga del contracte dels treballs de subministrament
de tecnologia per a la millora energètica i servei integral de l‟enllumenat públic del
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1.

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

municipi de Moià, adjudicat a Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA
(SECE)

I.

De conformitat amb l'article 303 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Público aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els
contractes de serveis no podran tenir un termini de vigència superior a quatre anys
amb les condicions i límits establerts en les respectives normes pressupostàries de
les Administracions Públiques, si bé podrà preveure's en el mateix contracte la
seva pròrroga per mutu acord de les parts abans de la finalització d'aquell, sempre
que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi de sis anys,
i que les pròrrogues no superin, aïllada o conjuntament, el termini fixat
originàriament.

II.

La durada dels contractes és un element estructural dels mateixos, ja que forma
part del seu contingut mínim, tal com estableix l'article 26.1 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, en disposar que, tret que ja es trobi recollit en els plecs, els
contractes han d'incloure la durada del contracte o les dates estimades per al
començament de la seva execució i per a la seva finalització, així com la pròrroga
o pròrrogues si estiguessin previstes.
En aquest mateix sentit, l'article 67 del Reglament general de la Llei de Contractes
de les Administracions Publiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre, estableix com un dels elements essencials dels plecs de clàusules
administratives particulars la fixació del termini d'execució o de durada del
contracte, amb determinació, si escau, de les pròrrogues de durada que seran
acordades de forma expressa.
Sense perjudici de les normes especials aplicables a determinats contractes, la
durada dels contractes del sector públic haurà d'establir-se tenint en compte la
naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la
necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització de les mateixes.

III.

El contracte podrà preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves
característiques romanguin inalterables durant el període de durada d'aquestes i
que la concurrència per a la seva adjudicació hagi estat realitzada tenint en compte
la durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga.
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ANTECEDENTS
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IV.

Durant tot el procés de pròrroga del contracte, haurà de complir-se amb les
exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i en la normativa vigent en matèria de transparència.

V.

Per acord plenari de data 29 de maig de 2015 es va signar el contracte de
subministrament i serveis de Subministrament de tecnologia per la millora
energètica i servei integral de l‘enllumenat públic, amb l‟empresa SECE per un
termini de 4 anys. En el mateix contracte es preveia la possibilitat de pròrroga del
contracte per dues anualitats més, fins un termini de 6 anys, tal com regula la
normativa en matèria de contractació.

VI.

En data 13 de maig l‟empresa SECE presenta escrit on manifesta la seva voluntat i
predisposició a una pròrroga d‟un any, per la qual cosa no caldrà el requisit de
donar audiència al contractista per tal que manifesti la seva predisposició.

VII.

En data 15 de maig de 2019 l‟enginyer municipal, emet informe on manifesta que les
prestacions objecte del contracte s‟han dut a terme de manera satisfactòria donant
compliment als requisits imposats en els Plecs.

VIII.

Vist l‟informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.

IX.

Vist l‟informe de fiscalització de la intervenció municipal, on s‟expressa que existeix
consignació pressupostària adequada i suficient per atendre les obligacions
derivades del contracte.

X.

Vist que consta a l‟informe elaborat per l‟enginyer municipal, relatiu a la pròrroga
del contracte de manteniment de l‟enllumenat públic per un període d‟un any, la
consideració de Favorable.

Fonaments de dret
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La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a
l'empresari, tret que el contracte expressament prevegi el contrari, sense que
pugui produir-se pel consentiment tàcit de les parts.

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



L'article 23, 303 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.



Els articles 66 i 67 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel
qual s'aprova el [en tot allò que no contradigui al Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre].



La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data 13 de maig de 2020.

Acorda
PRIMER. Aprovar la pròrroga del contracte de Subministrament de tecnologia per la
millora energètica i servei integral de l„enllumenat públic amb l‟empresa SECE per un
termini d „un any, amb efectes del dia 26 de maig de 2019 i fins el dia 25 de maig de 2020
de conformitat amb lo establert en el Plec de Clàusules Administratives que regeix el
contracte.
SEGON. Aprovar i disposar la despesa corresponent de conformitat amb lo establert en
l'Informe d'Intervenció de data 15 de maig de 2019:
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Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat i assentiment dels assistents, que
representa la majoria del nombre legal de membres de l‟Ajuntament, amb els vots a favor
del senyor Dionís Guiteras i Rubio, de la senyora Montse Ferrer i Crusellas, del senyor
Sebastià Ferrer i Serra, de les senyores Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del
senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup Polític Municipal d‟Ara Moià; de les senyores Dolç
Nom de Maria Tarter i Armadans i Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors Jordi
Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític Municipal Junts per Moià; de la
senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític
Municipal Capgirem Moià; i de la senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític
Municipal PSC Moià

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

TERCER. Notificar al contractista l'aprovació de la pròrroga, emplaçar-lo per la signatura
del document de pròrroga, amb indicació dels recursos pertinents.
QUART.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari el Sr. Alcalde-President per
a la formalització del present acord.

3.
Expedient 760/2020. Proposta per atendre la sol·licitud d‟assistència tècnica
dels serveis d‟arquitecte, arquitecte tècnic i enginyer , en el marc establert pel
“Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès amb els
ajuntaments de la comarca per regular l‟encomana de gestió de l‟assistència
tècnica dels serveis arquitectura, arquitectura tècnica i enginyeria”
ANTECEDENTS
El Consell Comarcal del Moianès, en sessió plenària de 03/02/2020, va adoptar l‟acord
d‟aprovació del “Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Moianès
amb els ajuntaments de la comarca per regular l‟encomana de gestió de l‟assistència
tècnica dels serveis arquitectura, arquitectura tècnica i enginyeria”
El Consell Comarcal del Moianès va lliurar la proposta per atendre la sol•licitud
d‟assistència tècnica dels serveis d‟arquitecte, arquitecte tècnic i enginyer pel període
2020-2023, mitjançant instància presentada el 20/04/2020 (2020-E-RE-849).

El suport prestat pels Tècnics adscrits a l‟Oficina d‟Assistència Tècnica del Consell
Comarcal del Moianès al Departament de Territori de l‟Ajuntament de Moià ha estat clau
per millorar-ne la capacitat de producció tècnica durant el període de vigència del Conveni
de col•laboració signat el 13 de febrer de 2018.
Finalitat de l‟acord:
La finalitat del conveni marc aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Moianès el passat
dia 3 de febrer, és garantir una estreta col•laboració interadministrativa entre els ens
locals que integren la comarca i el Consell Comarcal per tal de garantir la correcte
prestació dels serveis d‟arquitectura, arquitectura tècnica i enginyeria en tots els
Municipis.
El present acord té per finalitat sol•licitar l‟assistència dels serveis d‟enginyeria,
arquitectura i arquitectura tècnic al Consell Comarcal del Moianès per part del Municipi de
Moià, d‟acord amb les condicions que s‟enumeren el Dispositiu Primer.
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Necessitat municipal:
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Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
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Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Els fonaments de dret en els quals s‟empara aquesta proposta es troben profusament
recollits en els antecedents del Conveni que s‟insereix a l‟annex i es donen per
íntegrament reproduïts en aquests antecedents, per evitar inútils reiteracions.

“(...) 1. No existeix cap informe justificatiu de les hores sol·licitades ni de les
tasques a desenvolupar per part dels diferents professionals Tenint en compte que en
l’actual catàleg de llocs de treball ja figuren tant una plaça d’arquitecte al 66,67%,
enginyer tècnic 22% i arquitecte/enginyer tècnic 100%, els recursos tècnics emprats
conjuntament poden superar àmpliament la mitjana de municipis d’una població
equivalent i no tenen en compte les limitacions existents en el vigent pla d’ajust aprovat
per la corporació en data 17 de març de 2015. Per tot això, a judici del sotasignant del
present informe no es pot garantir ni la màxima eficiència en la gestió dels recursos
públic tant des del punt de vista econòmic com organitzatiu ni l’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, entesa com a capacitat de l’Ajuntament de Moià per fer front als
compromisos futurs derivats de la present proposta.
2. Existeix crèdit pressupostari adequat i suficient (19.250,00 €) en el vigent
pressupost municipal (2020) per atendre les obligacions derivades del conveni proposat.
No obstant, cal incidir que es produeixen increments molt notables en la sol·licitud del
servei i es pot ressentir l’estabilitat i solvència futura, atès que en l’expedient no es
contempla cap mesura compensatòria que permeti fer front a la despesa addicional
generada. Aquest fet és especialment greu en la mesura que les mesures econòmiques
que s’adoptaran derivades de la situació d’alarma creada pel COVID 19, incidiran de
forma molt negativa en l’ens, reduint la capacitat tributària dels diferents impostos i
especialment taxes municipals, al mateix temps que segurament faran incrementar de
forma notable la despesa de l’àrea de serveis socials.
3. Malgrat el preu hora pot considerar-se adequat i totalment ajustat a mercat,
s’han produït increments molt significatius en relació al conveni anterior, passant les
hores d’enginyer de 24,50 € a 30,00 € i en el cas d’arquitecte de 27,50 € a 32,00 €. El
servei d’arquitecte tècnic no es prestava amb anterioritat. Aquest fet incideix
negativament en l’estabilitat i sostenibilitat futura.
4. La sol·licitud de serveis ha pogut estar sobreestimada en no contemplar els
efectes derivats pel COVID 19, ja que previsiblement haurà una forta reducció de la
capacitat inversora de l’ens, així com una minoració de noves llicències fruit de les
dificultats econòmiques dels particulars com de les empreses instal·lades al municipi.”

Es fa constar en Acta, per petició expressa de la senyora Dolç Nom de Maria
Tarter i Armadans, del Grup Polític Municipal Junts per Moià, que l‟informe presentat
per l‟interventor de la Corporació, així com els aclariments de viva veu expressats en
el transcurs del Ple, no suposen cap impediment per la correcta decisió de l‟Acord,
tractant-se només de dos advertiments a prendre en consideració.
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La present Proposta ha de ser informada per l‟Interventor als efectes legals que
corresponguin. L‟Informe emès serà incorporat a l‟expedient i es transcriu el seu contingut:

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

D‟acord als anteriors antecedents i tenint en compte les necessitats del Municipi de Moià,
amb la voluntat d‟adherir-nos al “Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal
del Moianès amb els ajuntaments de la comarca per regular l‟encomana de gestió de
l‟assistència tècnica dels serveis arquitectura, arquitectura tècnica i enginyeria “, el qual
s‟adjunta com Annex.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data 13 de maig de 2020.
Per allò exposat el Ple de la Corporació,per majoria absoluta del seu nombre legal de
membres, amb els vots a favor del senyor Dionís Guiteras i Rubio, de la senyora Montse
Ferrer i Crusellas, del senyor Sebastià Ferrer i Serra, de les senyores Laia Bonells i
Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup Polític
Municipal d‟Ara Moià; de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans i Montserrat
Girbau i Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup
Polític Municipal Junts per Moià, així com de la senyora Susana Tàpia i San Pedro del
Grup Polític Municipal PSC Moià, i l‟abstenció de la senyora Basharat Changue i Canalejo
i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal Capgirem Moià

Acorda

Segon.- Facultar tan àmpliament com en Dret sigui necessari a l‟Alcalde per a la signatura
del Conveni i la introducció, si escau, de les esmenes de caràcter no substancial que
fossin necessàries per al seu atorgament.
Tercer.- Sol·licitar que el Consell Comarcal del Moianès reconegui i adjudiqui els serveis
d‟assistència tècnica segons els següents paràmetres:
Per al 2020:
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Primer.- Acceptar l‟adhesió al “Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Moianès amb els ajuntaments de la comarca per regular l’encomana de gestió de
l’assistència tècnica dels serveis arquitectura, arquitectura tècnica i enginyeria.”

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

Quart.- Comunicar la resolució presa al Consell Comarcal del Moianès per al seu
coneixement i efectes.
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ANNEX
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4.
Expedient 482/2020. Aprovació de la modificació del Pla de Prevenció
d‟incendis forestals de Moià (exp 482/2020 en relació amb 466/2016)
Per Provisió d‟Alcaldia de 30/04/2020, es va iniciar expedient per l‟aprovació de la
modificació del Pla municipal de prevenció d‟incendis forestals de Moià pel cicle
2016-2020, redactat per l‟Oficina de Prevenció Municipal d‟Incendis Forestals i
Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA).
El Pla de Prevenció d‟incendis forestals de Moià aprovat el 1999 va ser sotmès a
modificacions posteriors , aprovades per acords de 01/11/2004; 01/12/2008; 01/06/2015.
La proposta de modificació que es planteja a consideració del Ple correspon al cicle de
2016-2020.
El Pla d‟Actuacions Municipal per a incendis forestals va ser aprovat inicialment pel Ple en
sessió de 19 de juny de 2014 (publicat al BOPB 04/07/2014).
A la vista de l'informe de Servei Jurídic, que fa referència a la relació de fets i fonaments
jurídics, que fonamenten la decisió:

L‟art. 17 del Decret 6/1995 de 7 de març, pel qual s‟estableixen les mesures de
prevenció d‟incendis forestals, estableix l‟obligació de les entitats locals situades en
zones d‟alt risc forestal de disposar d‟un Pla de prevenció d‟incendis forestals.
L‟Annex d‟aquest Decret estableix que Moià precisa d‟aquest instrument perquè esta
situat en la zona d‟alt risc forestal.
Segon.- El Pla de prevenció d‟incendis forestals de Moià és un instrument de
planificació i gestió previst per la Llei forestal de Catalunya de 1988, que defineix
fonamentalment la xarxa viaria i de punts d‟aigua de baixada, per tal de reduir el risc
i la propagació dels incendis forestals i facilitar-ne l‟extinció. En aquest sentit
determina les actuacions que s‟han de dur a terme per fer operatives aquestes
xarxes, el cost que tenen i el calendari d‟execució.
El PPI es redacta conjuntament per l‟ajuntament, ADF (Agrupació de Defensa Forestal
Els Cingles) i la Diputació de Barcelona.

La present Proposta ha estat informada favorablement per l‟Arquitecte Municipal als
efectes legals que corresponguin.
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Primer. L‟art. 40 de la Llei 6/1988 de 30 de març, forestal de Catalunya, estableix
que les entitats locals situades a zones d‟alt risc d‟incendis forestals han de disposar
d‟un Pla de prevenció d‟incendis forestals pel seu territori, el qual ha de ser tramès al
Departament d‟Agricultura per ser aprovat.
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D‟acord amb les facultats i competències atribuïdes al Ple per l‟art. 52.1.o) TRLMRLC,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data 13 de maig de 2020.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat i assentiment dels assistents, que
representa la majoria del nombre legal de membres de l‟Ajuntament, amb els vots a favor
del senyor Dionís Guiteras i Rubio, de la senyora Montse Ferrer i Crusellas, del senyor
Sebastià Ferrer i Serra, de les senyores Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del
senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup Polític Municipal d‟Ara Moià; de les senyores Dolç
Nom de Maria Tarter i Armadans i Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors Jordi
Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític Municipal Junts per Moià; de la
senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític
Municipal Capgirem Moià; i de la senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític
Municipal PSC Moià.

Acorda
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Pla Municipal de Prevenció d‟Incendis
Forestals de Moià pel cicle 2016-2020.

Tercer.- Considerar definitivament aprovat la modificació del Pla municipal de prevenció
d‟incendis forestals de Moià pel cicle 2016-2020 si en el termini d‟informació pública no es
presenta cap al·legació o suggeriment.
Quart.- Trametre al Departament d‟Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació la
modificació del Pla municipal de prevenció d‟incendis forestals de Moià pel cicle 20162020, un cop hagi estat aprovat definitivament per l‟Ajuntament, als efectes de la seva
aprovació en els termes prevists per l‟art. 40 de la Llei 6/1988 de 30 de març, forestal de
Catalunya.
5.
Expedient 1966/2019. Proposta d'aprovació de la Moció de derogació de la
LRSAL i la Llei d‟Estabilitat Pressupostària com a mesura necessària per afrontar la
nova crisi social i econòmica
Presentada per Capgirem Moià.
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Segon.- Sotmetre el Pla Municipal de Prevenció d‟Incendis Forestals de Moià pel cicle
2016-2020 a informació pública mitjançant anunci publicat al BOPB, a la web municipal i
al tauler d‟edictes de l‟Ajuntament, pel període de 30 dies hàbils a comptar des de
l‟endemà a la data de publicació al BOPB, als efectes de que es puguin presentar
al·legacions i/o suggeriments que es considerin oportuns.

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

La pandèmia provocada pel COVID-19 i el confinament decretat per l‟estat d‟emergència
està comportant una autèntica crisi social que amenaça en deixar sense feina a milers de
persones.
Davant d‟aquesta situació caldrà que destinem recursos públics per tal de garantir les
necessitats bàsiques d‟una gran part de la població (habitatge, aliment, subministrament
energètic, escolarització, treball, etc.).
Moltes d‟aquestes demandes s‟hauran de vehicular a través de les entitats locals, que són
les administracions més properes als ciutadans i les úniques capaces de detectar amb
més facilitat les necessitats de les persones i donar-hi resposta.
És per això que cal dotar de recursos als ajuntaments per fer front a l‟emergència social i
econòmica generada per la crisi sanitària i donar una resposta àgil a les demandes
bàsiques de la població.
L'article 135 de la constitució espanyola, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l‟Administració Local (també coneguda com a Llei Montoro) i la Llei d‟estabilitat
Pressupostària, són normatives que impedeixen als Ajuntaments lluitar contra la crisi que
vindrà.
No podem seguir amb aquestes lleis que prioritzen el pagament del deute per sobre de
qualsevol despesa social.

És imprescindible que es retorni urgentment als ajuntaments les competències en matèria
de prestació dels serveis socials, promoció econòmica i serveis públics, i es reafirmi
l'autonomia municipal, entesa com la capacitat de decisió en tots els àmbits de la vida
ciutadana; sense perjudici de la necessària coordinació de competències entre
administracions, sota els principis de qualitat del servei, proximitat i subsidiarietat.
No podem seguir amb la manca d‟autonomia local que ens ofega, no podem seguir sense
les competències que ens mereixem.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per dos vots a favor dels assistents, que
representa la majoria del nombre legal de membres de l‟Ajuntament, amb els vots a favor
de la senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup
Polític Municipal Capgirem Moià, i l‟abstenció de la resta de components d‟aquest òrgan
col·legiat, concretament del senyor Dionís Guiteras i Rubio, de la senyora Montse Ferrer i
Crusellas, del senyor Sebastià Ferrer i Serra, de les senyores Laia Bonells i Oliver,
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Les tres regles fiscals imposades: l‟equilibri pressupostari, el volum d‟endeutament i la
regla de la despesa, limiten el creixement de la despesa pública malgrat els ajuntaments
tinguin recursos econòmics, fet que limita la capacitat de donar resposta a una situació
d‟emergència social.
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Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup Polític Municipal
d‟Ara Moià; de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans i Montserrat Girbau i
Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític
Municipal Junts per Moià; i de la senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític
Municipal PSC Moià.
Acorda
Primer. Sol·licitar la derogació de l‟article 135 de la Constitució Espanyola per tal de deixar
de prioritzar el pagament de deute per sobre de les necessitats de la població.
Segon. Com a conseqüència del punt anterior, sol·licitar la derogació la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, la LRSAL (Ley Orgànica 27/2013),
per permetre als ajuntaments mobilitzar el romanent de tresoreria per destinar-lo a
mesures socials -actualment el romanent municipal només es pot destinar a inversió o
liquidar deute- i superar la retallada competencial que va significar aquesta llei. La
derogació de la LRSAL també posaria fi a la limitació per convocar noves places per part
dels ajuntaments de manera que es podria augmentar la plantilla dels departaments per
fer front a l‟emergència: serveis socials, oficines d‟habitatge, promoció econòmica,
igualtat, etc.
Tercer. Sol·licitar la derogació de la Llei d‟Estabilitat Pressupostària (Ley Orgánica 2/2012)
per posar fi a la limitació de la despesa dels ajuntaments i permetre que es gasti el
superàvit en polítiques socials.

6.
Expedient 1966/2019. Proposta d‟aprovació de la Moció per una recuperació
econòmica des de la proximitat
Presentada per Ara Moià, Junts per Moià i PSC Moià.
La crisi generada per la COVID-19 afecta a tota la nostra societat de forma estructural.
Per aquest motiu, des de totes les institucions i des de la societat civil s‟estan fent
propostes per afrontar la recuperació en els propers mesos i anys.
En l‟àmbit dels ens locals, recentment s‟ha consensuat un decàleg amb més de 55
mesures que abasta pràcticament tots els àmbits que ens han de permetre enfocar
l‟endemà de la crisi sanitària de la COVID-19.
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Quart. Sol·licitar la transferència dels recursos econòmics adients als municipis, perquè
els ajuntaments tinguem liquiditat suficient per fer front a les nostres inversions en les
polítiques socials i econòmiques que haurem d‟assumir per revertir la crisi social i
econòmica.
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Al marge de mesures macroeconòmiques i de decisions de finançament que depenen de
la Unió Europea, els municipis estem convençuts que les polítiques de proximitat seran
decisives per afrontar una recuperació ràpida tant des de la vessant social com des de
l‟econòmica. En aquest sentit, el finançament europeu, flexibilitzar els objectius
d‟endeutament i d‟altres mesures macroeconòmiques contribuiran també a aquesta
finalitat.
Tot i això, la primera mesura que s‟hauria de prendre per a iniciar aquesta recuperació de
manera efectiva, i des de baix a dalt, és que les administracions locals puguin prendre
decisions jurídiques i econòmiques en el marc de les seves competències. Poder disposar
de finançament, de liquiditat, flexibilitzar la regla de despesa i l‟estabilitat pressupostària,
conjuntament amb mesures per a la contractació pública i de personal per part de
l‟administració local, beneficiarà a la societat. Des de l‟àmbit local es poden impulsar
iniciatives de proximitat, enxarxant una societat que necessita més que mai aquesta
intervenció pública conjuntament amb l‟impuls del propi teixit social i de les empreses.
Considerant que els ens locals són els qui millor han complert els objectius de la llei
d‟estabilitat financera, és just que puguin disposar dels seus propis recursos. I els qui no
hagin generat superàvit o romanents, han de poder disposar també de mesures
econòmiques que garanteixin que els projectes de recuperació es podran impulsar a tot el
país per tal que cap ciutadà es quedi enrere independentment del municipi on viu.

Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat i assentiment dels assistents, que
representa la majoria del nombre legal de membres de l‟Ajuntament, amb els vots a favor
del senyor Dionís Guiteras i Rubio, de la senyora Montse Ferrer i Crusellas, del senyor
Sebastià Ferrer i Serra, de les senyores Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del
senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup Polític Municipal d‟Ara Moià; de les senyores Dolç
Nom de Maria Tarter i Armadans i Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors Jordi
Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític Municipal Junts per Moià; de la
senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític
Municipal Capgirem Moià; i de la senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític
Municipal PSC Moià.
Acorda
Primer. Sol·licitar la modificació de la llei Orgànica 2/2012 d‟estabilitat pressupostària i
estabilitat financera. La modificació ha de permetre que els Ajuntaments puguin disposar
de la totalitat del superàvit generat l‟any 2019 i els romanents dels anys anteriors.
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Des del Govern de l‟Estat s‟ha pres alguna iniciativa en aquest sentit per a poder disposar
d‟una petita part del superàvit, i s‟ha manifestat la voluntat de seguir en aquesta línia, però
ens cal més celeritat per no fer que la situació es deteriori encara més.
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Segon. Sol·licitar la flexibilització la regla de despesa i l‟estabilitat pressupostària. A més,
aquells Ajuntaments que han d‟aplicar o estiguin aplicant plans d‟ajustament econòmics,
financers o de sanejament, han de poder accedir a liquiditat i finançament mentre duri la
situació de crisi.
Tercer. Sol·licitar la flexibilització les mesures de contractació pública, per dotar de major
agilitat i capacitat per impulsar les mesures de reactivació socioeconòmica. Cal també
flexibilitzar la gestió i contractació de personal dels ens locals, amb mesures per facilitar i
incentivar les jubilacions anticipades que facilitin noves contractacions en sectors
necessaris per afrontar la reactivació.
Quart. Sol·licitar que l‟única limitació per a la destinació dels recursos propis sigui que
s‟hagin de destinar a despeses i projectes vinculats a la recuperació socioeconòmica dels
nostres municipis i de la nostra societat.
Cinquè. Notificar els presents acords al govern de l‟estat.

7.

Activitat de control
A. Expedient 667/2016: Dació de compte al Ple de l‟informe de morositat i del
Període Mig de Pagament de l‟Ajuntament de Moià corresponent al primer
trimestre de 2020.

C. Expedient 767/2020: Dació de compte al Ple de l‟estat d‟execució del
pressupost de l‟Ajuntament de Moià corresponent al primer trimestre de 2020
D. Donar compte de l'acta de la Junta de Govern Local d'11 de març
E. Donar compte dels decrets des de el Decret 289/2020 de data 14 d‟abril al
Decret 357/2020 de data 14 d‟abril
Les intervencions que s‟han produït en l‟ apartat de Control de l‟Acció de Govern han
quedat enregistrades en el vídeo de la sessió certificat per la Secretaria.
El document es troba custodiat al servidor, a disposició dels regidors i regidores, així com
de qualsevol altre interessat. Es publica a la web municipal per al coneixement general i
forma part integrant d‟aquesta Acta, a tots els efectes legals.
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B. Expedient 596/2018: Dació de compte al Ple de l‟informe emès per
l‟interventor municipal sobre el seguiment del Pla d‟Ajust corresponent al
primer trimestre de 2020
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8.

Precs i preguntes

Les intervencions que s‟han produït en l‟ apartat de Precs i Preguntes han quedat
enregistrades en el vídeo de la sessió certificat per la Secretaria.
El document es troba custodiat al servidor, a disposició dels regidors i regidores, així com
de qualsevol altre interessat. Es publica a la web municipal per al coneixement general i
forma part integrant d‟aquesta Acta, a tots els efectes legals.
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A les 21.46 hores l‟Alcalde-President aixeca la sessió de la qual, com a Secretària, estenc
aquesta Acta.

