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Plaça Sant Sebastià, 1
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Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Departament: Secretaria
Tema: Ple Ordinari de 15 de juliol de 2020
Expedient: PLN/2020/8
Acta de la Sessió Ordinària del Ple de 15 de juliol de 2020

Identificació de la Sessió
Número: 8
Caràcter: Ordinària
Data: 15 de juliol de 2020
Horari: De les 20.42 a les 23.59 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 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
Ha excusat la seva assistència
Senyora Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, de Junts per Moià
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Regidors/es

Ajuntament de Moià
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.

1.

Aprovació de l'acta de la sessió de 10 de juny de 2020.

Se sotmet a votació l’esborrany de l’Acta del Ple extraordinari celebrat el 10 de juny 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 la senyora 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.
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Ordre del Dia

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

2.
Expedient 1100/2020. Proposta d’Acord d’Aprovació de la modificació de
crèdits 03/2020
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 i suplements de crèdit finançats amb càrrec a noves previsions
d’ingressos i baixes de crèdits d’altres aplicacions no compromeses, les quals s’estimen
reduïbles sense pertorbar el respectiu servei.
Considerant que amb data dos de juliol de 2020 es va emetre informe de Secretaria sobre
la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data dos de juliol de 2020 es va emetre Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data dos de juliol de 2020 per
Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data 8 de juliol de 2020,
en la que es va prendre la decisió específica de modificar la consideració de la partida
pressupostària destinada a la despesa per COVID, com a subvenció en espècie.

Acorda
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 03/2020 del
pressupost en vigor en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit, finançats amb càrrec a Romanent Líquid de Tresoreria per despeses
generals, Romanent Líquid de Tresoreria afectat i baixes de crèdits d’altres
aplicacions no compromeses del Pressupost vigent, segons el següent resum:
CODI
020
020
020
020

ORG
13
13
12
10

PRO
3111
3111
1532
4540

ECO
22799
22113
62302
21000

Projecte
RF
2020/3/APADR/1 4
2020/3/APADR/1 4
2020/2/VEHIC/1 4
2

ALTA DESPESES - SUPLEMENTS
Import
Text Explicatiu
300,00 € DESPESES DEL CENTRE CAADM FINANÇADA AMB PROJ 2019/8/APADR/1
18,00 € DESPESES DEL CENTRE CAADM FINANÇADA AMB PROJ 2019/8/APADR/1
2.933,00 € COMPRA MAQUINÀRIA FINANÇADA AMB PROJ 2019/8/VEHIC/1
2.000,00 € SUPLEMENT PARTIDA CAMINS PER TEMPORAL GLORIA
5.251,00 €
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Per allò exposat el Ple de la Corporació, per majoria del nombre legal de membres
assistents, 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 la senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític Municipal
PSC Moià; amb els vots a favor per imperatiu legal de la senyora Montserrat Girbau i
Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític
Municipal Junts per Moià; i amb l’abstenció de la senyora Basharat Changue i Canalejo i
del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal Capgirem Moià.

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

2020
5
010

ORG PRO
01
0110
09E 2310

ECO
91109
22699

Projecte

ALTA DESPESES - CRÈDITS EXTRAORDINARIS
RF
Import
Text Explicatiu
5
706.574,64 € AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PRÉSTEC ICO
2
960,95 € DESPESA NOVA PER COVID DESTINADA A SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
707.535,59 €

CODI ORG PRO
ECO
020 01
87010
020 01
87000

Projecte

RF

CODI
080
080

Projecte

RF

ORG PRO
01
9200
01
9200

ECO
22799
22799

INGRESSOS
Import
Text Explicatiu
3.251,00 € FINANÇAMENT AFECTAT DE PROJECTES 2019/8/APADR/1 I 2019/8/VEHIC/1
706.574,64 € REDUCCIÓ DEUTE PÚBLIC ART 12.5 LO 2/2012 LLEI ESTABILITAT
709.825,64 €
BAIXA DESPESES
Import
Text Explicatiu
2.000,00 € BAIXA PREVISIÓ DESPESA (INVENTARI)
960,95 € BAIXA PREVISIÓ DESPESA (INVENTARI)
2.960,95 €

I una vegada efectuada la modificació de crèdit el resum per capítols és el
següent:
AJUNTAMENT DE MOIÀ
2020

DESPESES

IMPORT

CAPÍTOL I

Despeses de personal

2.619.714,83 €

CAPÍTOL II

Despeses en béns corrents i serveis

2.546.686,65 €

CAPÍTOL III

Despeses financeres

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

CAPÍTOL V

Fons de contingència

CAPÍTOL VI

Inversions reals

83.033,39 €
320.221,95 €
37.412,12 €
5.504.211,70 €

CAPÍTOL VII Transferències de capital

1.000,00 €

CAPÍTOL VIII Actius financers

-

Passius financers

€

1.169.192,88 €
12.281.473,52 €

TOTAL
2020

INGRESSOS

IMPORT
3.615.500,00 €

CAPÍTOL I

Impostos directes

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

CAPÍTOL III

Taxes i altres ingressos

1.725.338,31 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

1.588.635,13 €

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

CAPÍTOL VI

Alienació de béns reals

36.000,00 €

102.003,00 €
0,00 €

CAPÍTOL VII Transferències de capital

3.823.364,30 €

CAPÍTOL VIII Actius financers

1.390.632,78 €

CAPÍTOL IX

Passius financers

0,00 €
12.281.473,52 €

TOTAL

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.
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CAPÍTOL IX

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

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

3.
Expedient 1059/2020. Proposta d'Aprovació Calendari de Festes Locals per al
2021
Fets

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la mà del Consell de Relacions
Laborals, en la sessió plenària del passat dia 11 de juny de 2020, va ratificar la proposta
dels dies festius laborals per a l’any 2021 a Catalunya i l’Ordre corresponent es publicarà
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8156, de 17 de juny de 2020.
Per aquest motiu, i d'acord amb l'article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, en el qual
s’indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d'acord amb el
Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s'estableix que les dues festes locals seran
fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels
municipis respectius.
Atès que tradicionalment en el municipi de Moià es celebra Sant Sebastià i l’Assumpció de
Nostra Senyora,

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 la senyora 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 els vots
en contra de la senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí,
del Grup Polític Municipal Capgirem Moià
Acorda
Primer. Proposar com a des festius locals retribuïts i no recuperables per l’any 2021 el 20
de gener i el 17 d’agost.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data 8 de juliol de 2020.
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Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
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Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Segon. Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies perquè incloguin les
dates proposades en l’Ordre de proposta dels dies festius laborals per l’any 2021.
Tercer. Comunicar-ho als Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament
d’Empresa i Coneixement, als efectes que corresponguin.
Quart. Facultar l’Alcalde tan àmpliament com calgui perquè formalitzi l’acord adoptat.

4.
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
municipi de Moià adjudicat a Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA
(SECE).
Antecedents

II. El Ple en sessió celebrada el 20/05/2020 va resoldre 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 2020 i fins el dia 26 de maig de 2021 de conformitat amb lo establert en el
Plec de Clàusules Administratives que regeix el contracte.
També va acordar aprovar i disposar la despesa corresponent de conformitat amb lo
establert en l'Informe d'Intervenció de data 15 de maig de 2020 fonamentat en el
Pressupost de 2019 prorrogat, que conclou que existeix consignació pressupostària
adequada i suficient, a càrrec de l’aplicació pressupostària 10.165.21300 per atendre les
obligacions derivades del present contracte (prestacions P2 i P3) durant l’exercici 2020
per un import de 27.632,15 €, en el benentès que s’hauria de consignar en el Pressupost
de 2021 la partida corresponent al finançament complet de la prorroga del contracte a
l’exercici 2021 per cobrir la diferència.
III. El Ple extraordinari de 10 de juny va aprovar el Pressupost Municipal de 2020. En
aquest Pressupost hi ha consignació suficient en la partida 10.165.21300 per atendre la
despesa de la pròrroga del contracte de Subministrament de tecnologia per la millora
energètica i servei integral de l‘enllumenat públic, amb l’empresa SECE pel període
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I. 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.

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

complet del 26 de maig de 2020 fins el 26 de maig de 2021, per valor de 37.375 Euros
IVA no inclòs.
IV. En data 13 de maig de 2020 l’empresa SECE presenta escrit d’al·legacions en que
manifesta la seva disconformitat per la quantia de la pròrroga acordada.
L’Enginyer municipal ha emès Informe signat el 03/06/2020, en que informa que:
“(...) Conclusions:
Així doncs, i d’acord a l’exposat s’extreuen les següent conclusions:
▪ El cost anual del contracte per les prestacions prorrogades (P2 +P3) és de 37.375
Euros IVA no inclòs, pel període comprès entre el dia 26 de maig de 2020 i fins el dia
26 de maig de 2021 (termini de la pròrroga).
▪ Pel que respecte a la quantitat de 27.632,15 € que figura en l’acord de Ple,
s’interpreta la mateixa en el sentit que la consignació pressupostària de l’aplicació
pressupostària 10.165.21300, es suficient per fer front a la despesa durant l’any en
curs.”
En el mateix sentit es manifesta l’Informe emès pel Servei Jurídic validat per Intervenció,
que conclou “que existeix consignació pressupostària adequada i suficient en el
Pressupost aprovat de 2020, a càrrec de l’aplicació pressupostària 10.165.21300 per
atendre les obligacions derivades del present contracte per un import de 37.375 Euros IVA
no inclòs i que inclou la despesa íntegra pel període pel període complet del 26 de maig
de 2020 fins el 26 de maig de 2021”.



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].



Reial Decret legislatiu 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
1 del Títol VI de la Llei reguladora de les Hisendes locals, en matèria de
Pressupostos.



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

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

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data 8 de juliol 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 la senyora 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
Primer. Aprovar i disposar la despesa per la pròrroga del contracte de Subministrament
de tecnologia per la millora energètica i servei integral de l‘enllumenat públic, amb
l’empresa SECE , a càrrec de l’aplicació pressupostària 10.165.21300 del Pressupost de
2020 per atendre íntegrament les obligacions derivades del present contracte per un
import de 37.375 euros (sense IVA) i que inclou la despesa pel període complet del 26 de
maig de 2020 fins el 26 de maig de 2021.
Segon. Notificar al contractista l'aprovació de la pròrroga, emplaçar-lo per la signatura del
document de pròrroga, amb indicació dels recursos pertinents.

5.
Expedient 1062/2020. Proposta d’aprovació de les Bases Reguladores de les
condicions d’accés al programa d’arranjaments d’habitatges per a persones grans i
persones amb necessitats especials per el període 2020.
ANTECEDENTS

1.- En data quatre de febrer de dos mil vint l’Ajuntament de Moià mitjançant el
departament de serveis socials fa demanda del recurs econòmic d’Arranjaments
d’habitatge per a persones grans i persones amb necessitats especials, emmarcat en els
Serveis Socials d’atenció Domiciliaria dins l’ Àrea de cohesió Social, Ciutadania i
Benestar de la Diputació de Barcelona, recurs que forma part del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals del 2020
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Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari el Sr. Alcalde-President per a
la formalització del present acord.

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

2.- En data vint-i-nou de maig de dos mil vint es fa públic per al general coneixement
que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de maig de 2020,
ha aprovat l’acord número 211/20 on es resol el procediment de concessió d’ajuts
econòmics en règim de concurrència competitiva del Catàleg de la Xarxa de Govern
Locals de l’any 2020 i s’atorga:
Ens
destinatari
Ajuntament
de Moià

NIF
P0813700B

Recurs
Arranjament
d'habitatges

Import
concedit

núm PMT

Codi XGL

13.650,00€

2040006929

20/Y289709

3.- És voluntat de l’Ens local elaborar unes Bases reguladores de les condicions d’Accés
al programa d’Arranjaments d’habitatge per a persones grans i persones amb necessitats
especials per al període 2020 on s’especifica aquesta motivació en la memòria
justificativa.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data 8 de juliol de 2020.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat i assentiment, 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 la senyora
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; així com de la
senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià.

PRIMER. Aprovar les “ Bases Reguladores de les condicions d’accés al programa
d’arranjaments d’habitatges per a persones grans i persones amb necessitats especials
per el període 2020” incloses en l’Annex I d’aquest document
SEGON. Iniciar el procediment d’obertura de convocatòria per a la sol·licituds tal i com
s’especifica a les presents bases.
TERCER. Comunicar l’acord al departament de Serveis Socials
QUART: Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari el Sr. Alcalde – President
per la formalització del present acord.
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Acorda

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

ANNEX I
BASES REGULADORES DE LES CONDICIONS D’ACCÉS AL PROGRAMA
D’ARRANJAMENT D’HABITATGES PER A PERSONES GRANS I PERSONES AMB
NECESSITATS ESPECIALS PER EL PERIODE 2020
FETS
La Diputació de Barcelona mitjançant el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 inclou
el recurs “Arranjament d’habitatge”, consistent en una dotació econòmica amb la finalitat de
promoure l’autonomia funcional i millorar la qualitat de vida al domicili de les persones grans i les
persones amb necessitats especials, garantint les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i
eficiència energètica mínimes i afavorint l’accessibilitat i les condicions de vida de les persones dins
la seva llar.
En data 29 de maig de 2020 el BOPB ( Bolletí Oficial de la Província de Barcelona) publica
l’atorgament del recurs i es concreta al detall següent
Ens
destinatari
Ajuntament
de Moià

NIF
P0813700B

Recurs
Arranjament
d'habitatges

Import
concedit

núm PMT

Codi XGL

13.650,00

2040006929

20/Y289709

La Diputació de Barcelona subvencionarà el 100% de l’import dels arranjaments que es realitzin.
L’import màxim previst per intervenció es de 2.100,00€ que inclou el cost de la execució. Es preveu
poder realitzar un total de 6 arranjaments al municipi de Moià

De conformitat amb aquesta Guia, s’estableixen aquestes bases per a determinar les condicions
d’accés a l’esmentat Programa en el municipi de Moià per el període 2020
OBJECTE
Aquestes bases tenen per objecte la regulació de les condicions d’accés al Programa d’Arranjaments
d’Habitatge de la Diputació de Barcelona pel període 2020 al municipi de Moià
FINALITAT
Promoure l’autonomia funcional i millorar la qualitat de la vida al domicili de les persones grans i les
persones amb necessitats especials , garantint les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i
eficiència energètica mínimes ui afavorint l’accessibilitat i les condicions de vida dins la seva llar
TIPOLOGIES D’INTERVENCIÖ
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La Guia del Programa d’arranjaments d’habitatge de la demarcació de Barcelona, facilitada per la
Diputació de Barcelona i publicada en la seva pàgina web, ofereix als ajuntaments participants en el
Programa les eines i els procediments que faciliten la gestió durant l’edició del 2020.

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

Programa d’adaptació funcional d’habitatges que pretén facilitar reformes bàsiques consistents e
reparacions, petites obres no estructurals i instal·lacions d’ajuts tècnics. Les intervencions que
s’inclouen son:




Arranjaments de banys: per afavorir l’accessibilitat i facilitar la higiene personal.
Arranjaments de cuines: per millorar les condicions de seguretat i ús
De caràcter general, per facilitar la mobilitat i accessibilitat al domicili, especialment en
zones de trànsit
 Actuacions complementaries de millora de l’eficiència energètica
El desplegament de les intervencions es detalla al document Catàleg de partides d’obres (Annex I)
de la guia d’execució del programa d’arranjament d’habitatges de la demarcació de Barcelona penjat
a la pàgina web de la Diputació de Barcelona
VIGÈNCIA
Les accions a desenvolupar en aquest programa es preveu que s’executin dins del període 2020. Els
presents criteris estaran condicionats a la vigència del Programa d’arranjament d’habitatges per a
persones grans promogut per la Diputació de Barcelona per al període 2020
PERSONES BENEFICIARIES
El programa va adreçat a les persones empadronades al municipi de Moià de 65 anys o mes i els
menors de 65 anys amb necessitats especials en relació a la capacitat física i psíquica per
desenvolupar les activitats de la vida diària dins de la llar. Es prioritzaran les persones que es trobin
en les següents situacions:
 Persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària
 Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat i/o estiguin en situació
de dependència
 Persones majors de 80 anys que visquin soles o amb un altre persona gran

El termini de presentació de les sol·licituds de participació al programa d’arranjament d’ habitatges
s’iniciarà l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de
Barcelona (BOPB) i finalitzarà als 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la
Convocatòria al BOPB. Es farà difusió mitjançant publicació al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de
Moià i a traves de les xarxes socials.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Cal presentar sol·licitud mitjançant instància general, juntament amb la documentació que acredita el
compliment dels requisits específics que es regulin per aquest programa. Les sol·licituds es
presentaran dins del termini que s’estableixi a la convocatòria de forma presencial a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Moià, Plaça Sant Sebastià, 1.
La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l’article 16.4 de la Llei
39/2015 d’1 octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Les sol·licituds un cop presentades, juntament amb la documentació corresponent, seran revisades
per l’equip de serveis socials
Les sol·licitud presentades fora de termini no seran objecte de baremació.
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CONVOCATÒRIA

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

Es considera imprescindible i es preceptiva la documentació identificativa i la documentació
acreditativa obligatòria social i d’autonomia personal així com la documentació econòmica obligatòria
indicades a l’apartat “acreditació i documentació” d’aquestes bases, per valorar la sol·licitud.
Si la sol·licitud conté alguna inexactitud o omissió, l’Ajuntament requerirà a la persona interessada
perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb
indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix a la petició, d’acord amb el que disposa
l’article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Els acords d’atorgament i/o modificació dels ajuts es farà de conformitat amb la puntuació obtinguda
en aplicar les regles previstes en el apartat “ barem” de les presents bases
L’ajuntament de Moià publicarà en el tauler d’anuncis la llista dels ajuts atorgats i denegats. Aquesta
publicació es realitzarà preservant la identitat dels beneficiaris en substitució de la notificació
individual, comptant amb els mateixos efectes que aquesta.
RECURSOS
Contra la resolució de la convocatòria que es definitiva i posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptats a partir del
següent de la publicació en el taulell d’anuncis de l’atorgament o denegació de l’ajut
ACREDITACIO I DOCUMENTACIO

Documentació identificativa obligatòria:
 NIF/NIE del sol·licitant, així com de tots els membres de la unitat familiar que autoritzin
a l’Ajuntament a consultar les seves dades
 Padró de convivència
 En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa
d’aquest fet
Documentació obligatòria acreditativa social i d’autonomia personal:
 Reconeixement del grau de discapacitat d’algun membre de la unitat familiar
 Reconeixement de la situació de dependència d’algun membre de la unitat familiar
 En el cas de no disposar dels reconeixements anteriors, informe d’escala Barthel
realitzat per un tècnic facultatiu d’un servei públic (metge/metgessa, infermer/infermera,
terapeuta ocupacional...)
 En el cas de rebre suport social als serveis social municipals, cal indicar-ho a la
sol·licitud
Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar:
 Darrera declaració de renda o acreditació de la situació econòmica dels darrers 6
mesos de l’exercici anterior al de la presentació de la sol·licitud (de gener a desembre),
 Si s’escau, declaració responsable d’ingressos econòmics dels últims 12 mesos de
l’exercici anterior al de la presentació de la sol·licitud, quan no es pugui acreditar d’altre
forma
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Per valorar cada situació de forma fidedigne es requerirà la documentació acreditativa necessària en
casa cas.

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

Documentació complementaria
 El darrer rebut d’hipoteca o lloguer de l’habitatge habitual de la persona sol·licitant.
 El darrer rebut pagat de la taxa d’escombraries
L’omissió de presentació de la documentació suposa la no acreditació de la situació i conseqüentment
no es tindrà en compte en la valoració de la participació al Programa
CRITERIS ADJUDICACIÓ
Els ajuts s’atorgaran segons la puntuació obtinguda de l’aplicació dels barems descrits en aquestes
bases
Es prioritzaran les puntuacions mes altes sobre les mes baixes.
En cas d’empat que es produeixi en aplicar els diferents criteris, s’atorgarà en funció del registre
d’entrada de la sol·licitud
BAREM
Únicament es valoraran les sol·licituds que compleixin amb els requisits de les presents bases.
1. Situació econòmica.
La baremació econòmica vindrà donada per aplicar l’escala en funció de la renda disponible mensual
(RD) de la persona usuària i de la seva unitat familiar de convivència. La renda disponible mensual
es calcula:
RD=ITUF/12-(MS+DM+DH)

Membres unitat familiar

Quantitats M.S.

Una persona

600,00 €

Dues persones

800,00 €

En cas que la unitat familiar estigui integrada per més de dues
persones, s’aplicarà el 50% del mínim de subsistència per a dues
persones i es multiplicarà pel nombre de membres de la unitat
familiar:
800,00 €
x núm. membres UF
2
DM: Despesa Menor a càrrec. Si en la unitat familiar hi ha menors de 18 anys, a la quantitat
obtinguda després d’efectuar l’operació esmentada en l’apartat anterior caldrà restar-li 95,10€ per
cada menor en concepte de vestit, calçat i material escolar.
DH: Despesa Habitatge. Si la persona usuària o la seva unitat familiar tenen despeses derivades de
l’arrendament o hipoteca de l’habitatge (DH), a la quantitat obtinguda després d’efectuar l’operació
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RD: Renda Disponible Mensual
ITUF: Ingressos Totals de la Unitat Familiar
MS: Import mínim de subsistència

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

esmentada en l’apartat anterior caldrà restar-li la mensualitat en concepte d’hipoteca o lloguer fins un
màxim de 525 euros
En relació a l’import corresponent a la RD, l’usuari obtindrà els punts de situació econòmica en relació
a la taula següent:
Renda disponible final
(RDF)
Fins a 50 €

2.

Puntuació Econòmica
30

De 50,01 a 200,00 €

20

De 200,01 a 350,00 €

15

De 350,01 a 500,00 €

10

Superior a 500,00 €

0

Composició de la unitat de convivència
Composició Unitat familiar de convivència
Major de 80 anys que viu sòl/a o amb el cònjuge.

Puntuació
20

Major de 80 anys que viu amb familiars.

15

Menor de 80 anys que viu sol/a.

10

Menor de 80 que viu amb el/la cònjuge

5

Situació Social

Puntuació

Persona en seguiment des dels Serveis socials (amb
Pla de treball )

5

Persona valorada en risc social des dels Serveis
Socials

5

4. Valoració d’aspectes de necessitat per manca d’autonomia personal/dificultat per fer les Activitats
Bàsiques de la Vida Diària
Les persones que acreditin la seva dificultat per fer les ABVD pel seu grau de dependència o
valoració del grau de la discapacitat obtindran la puntuació segons la següent taula.

Valoració segons necessitats per fer les ABVD
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3. Valoració d’aspectes socials
Per poder optar a la valoració dels aspectes socials caldrà aportar un informe bàsic dels serveis
socials o autoritzar a consultar aquesta informació als serveis socials municipals. La puntuació es
distribuirà de la manera següent

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

Dependència grau III / Certificat Discapacitat amb Barem 50
de Mobilitat i Necessitat de 3ª persona / Informe Escala
de Barthel <40 *
Dependència grau II / Certificat Discapacitat amb Barem 40
de Mobilitat o Necessitat de 3ª persona / Informe Escala
de Barthel entre 40 i 55*
Dependència grau I / Certificat Discapacitat sense Barem 30
de Mobilitat o Necessitat de 3ª persona / Informe Escala
de Barthel >55*
L’informe d’escala Barthel es una escala utilitzada per mesurar l’acompliment en les ABVD i haurà
d’estar realitzat per un tècnic facultatiu d’un servei públic (metge, infermer/a, terapeuta ocupacional....)

DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
1. Identificació de les persones beneficiaries
Els tècnics dels serveis socials municipals, faran la identificació de les persones beneficiaries a través
de la priorització en funció dels criteris d’adjudicació de les presents bases.
Un cop identificades les persones beneficiàries, l'Ajuntament traslladarà a la Diputació les demandes
individualitzades, d'acord amb les instruccions i els terminis que l'Àrea d'Atenció a les Persones de
la Diputació determini.

3. Verificació, prescripció i autorització
La direcció facultativa, acompanyada pels serveis socials i/o els serveis tècnics municipals i pel
personal encarregat de l’execució de l’arranjament, verificarà les demandes d’arranjaments,
realitzarà la visita inicial de valoració al domicili, prescriurà les actuacions a dur a terme a
l’habitatge i sol·licitarà l’acceptació de la persona beneficiària.
La direcció facultativa confeccionarà, de mutu acord amb l’ajuntament, l’informe d’adaptació
funcional, el qual incorporarà:
Acta d’implantació:

Document que indica la viabilitat de la intervenció

Informe de prescripció: Proposta d’intervenció / Acceptació de l’arranjament per part de
la persona beneficiària / Notificació a l’arrendador de
l’assabentat (pisos de lloguer) / Pressupost de la intervenció
4. Comprovació i confirmació final
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2. Valoració de l’Arranjament
Els tècnics municipals i els tècnics de la direcció facultativa de les obres, realitzaran una visita a
domicili de les persones beneficiaries per fer la valoració de l’actuació

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

L’acta de comprovació i conformació final serà el document que expressarà la realització de
l’arranjament segons les condicions prescrites per a la direcció facultativa i acordades amb
l’ajuntament.


Constituirà, juntament amb la memòria tècnica final realitzada per l’ajuntament, la
justificació tècnica de la seva realització



Caldrà realitzar la comprovació i conformació final de cadascuna de les intervencions al
domicili amb la presència de l’ajuntament i de la direcció facultativa de les obres.



Durant la visita caldrà recollir la valoració de la persona beneficiaris respecte de les
actuacions realitzades i del tracte rebut



Aquesta fase conclourà amb el lliurament de l’acta de comprovació i conformació final,
per part de la direcció facultativa, a la Diputació de Barcelona i a l’Ajuntament

REGIM JURIDIC
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són aplicables les disposicions següents:
els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu
Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic del sector públic; la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

6.
Punt d’urgència: Expedient 1094/2020. Compatibilitat amb activitat privada al
sector públic Montserrat Viladrich Homs
Vist la instància presentada per la senyora Montserrat Viladrich Homs demanant el
reconeixement de la compatibilitat del lloc de treball de TAG de l’Àrea Econòmica i
ocupant accidentalment el lloc de treball de Tresorera, amb l’exercici d’una activitat
privada a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat donant suport a l’Àrea de Tresoreria i
Intervenció, sota les condicions establertes per la legislació vigent en matèria
d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
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PROTECCIÓ DE DADES.
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i el Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril, de protecció de dades, les dades
personals dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar la corresponent
convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa estableix.
Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició,
en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera que
accepten el tractament de les seves dades per part de l’Ajuntament de Moià, de manera expressa.

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

Vist l’informe de la Secretària de la Corporació i de la responsable de recursos humans de
data d’avui.
Atès allò que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal
al Servei de les Administracions Públiques i legislació concordant i complementària en la
matèria.
Davant de la presentació per urgència d’aquest punt, el Ple decideix acceptar el seu
examen per unanimitat i assentiment.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat i assentiment, 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 la senyora
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; així com de la
senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià.

Acorda

SEGON. Notificar aquesta resolució a la interessada, amb indicació que pot ésser
impugnada mitjançant els següents recursos:
o Recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar de la data de recepció de la
notificació.
o Recurs potestatiu de reposició davant el Ple de l’Ajuntament de Moià dins el termini
d’un mes, a comptar de la mateixa data.
o Qualsevol altre recurs que consideri oportú.
7.
Punt d’urgència: Expedient 2000/2019. Resolució de l’expedient sancionador
2000/2019
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PRIMER. Reconèixer la compatibilitat del lloc de treball de Tresorera que ocupa la
senyora Montserrat Viladrich Homs amb l’exercici d’una activitat privada a l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat per compte propi, sota les condicions establertes per la legislació
vigent en matèria d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques.

Ajuntament de Moià
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08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Considerant que en data 4 de desembre de 2019, després de les oportunes informacions,
es va incoar procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos contra la senyora Mariuxi Janine Mora Rodríguez, a resultes de la denúncia
presentada pel cos policial dels Mossos d’Esquadra, Acta 938767/19.
Considerant que s’ha seguit aquest procediment sancionador en tots els seus tràmits, de
la manera fixada per la llei i reflectida en l’informe de Secretaria de 3 de desembre de
2019.
Considerant que amb data 23 d’abril i 21 de maig de 2020 es van presentar escrits
d’al•legacions per la lletrada que ostenta la representació legal de la senyora Mora
Rodríguez, segons designa efectuada el dia 22 d’abril d’enguany, els quals han estat
rebutjats mitjançant informe de Secretaria de 10 de juliol, incorporat a l’expedient.
Davant de la presentació per urgència d’aquest punt, el Ple decideix acceptar el seu
examen per unanimitat i assentiment.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat i assentiment, 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 la senyora
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; així com de la
senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià.

PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per la lletrada, senyora Maria Vanessa
Rodríguez de Liébana Torres, efectuades en nom i representació de na Mariuxi Janine
Mora Rodríguez, en aplicació dels raonaments jurídics expressats a l’informe de
Secretaria de data 10 de juliol de 2020 i que es donen per reproduïts a efectes de
motivació.
SEGON. Declarar responsable per a la seva participació en els fets a la senyora Mariuxi
Janine Mora Rodríguez amb NIF ***6277**.
TERCER. Declarar que aquests fets són constitutius d’infracció administrativa, de
conformitat amb l’article 7 de la llei 10/1999 de gossos potencialment perillosos.
1) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència:
Molt greu 1.502,53€.
2) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció
de gossos considerats potencialment perillosos:
Greu 150,25€.
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Acorda

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

3) No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin a
gossos considerats potencialment perillosos:
Greu 150,25€.
4) No senyalitzar les instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialment
perillosos:
Lleu 60,10€

QUART. Declarar que els fets són igualment constitutius d'infracció administrativa en
matèria d'animals potencialment perillosos, consistent en:
Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència i tipificada de conformitat
amb l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la
Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, la qualificació jurídica dels quals és de molt
greu.

CINQUÈ. Imposar la sanció de multa per la quantia total de 1.863,13€ .
Aquest import correspon a l’adició de les quatre infraccions considerades, aplicada segons la
redacció de l’article 11 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, vigent en el moment de la comissió
dels fets.

Un cop efectuat el requeriment adient, la interessada haurà de restablir la situació al seu estat
previ en el termini de 10 dies naturals, tenint en compte que, en cas contrari, tindrà lloc
l’execució forçosa dels articles 99 i 100 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a costa de la obligada.

SETÈ. Notificar aquest Acord a la senyora Mariuxi Janine Mora Rodríguez, fent-li saber
els recursos pertinents.
8.
Punt d’urgència: Expedient 2003/2019. Proposta de resolució de l’expedient
sancionador 2003/2019
Considerant que en data 4 de desembre de 2019, després de les oportunes informacions,
es va incoar procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos contra el senyor Alexis Joel Montiel Rodríguez, a resultes de les denúncies
presentades pel cos policial dels Mossos d’Esquadra, Actes 938816/19 i 938821/19.
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SISÈ. Repetir contra la senyora Mariuxi Janine Mora Rodríguez, en concepte de despeses
derivades del comís del gos Django, la quantitat que resulti calculada en procediment
complementari, segons determina l’article 90.4 de la Llei 39/ 2015, d’acord amb l’informe
que en el seu moment s’elabori pels serveis econòmics d’aquest Ajuntament.

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

Considerant que s’ha seguit aquest procediment sancionador en tots els seus tràmits, de
la manera fixada per la llei i reflectida en l’informe de Secretaria de 3 de desembre de
2019.
Considerant que amb data 23 d’abril i 21 de maig de 2020 es van presentar escrits
d’al•legacions per la lletrada que ostenta la representació legal del senyor Montiel
Rodríguez, segons designa efectuada el dia 22 d’abril d’enguany, els quals han estat
rebutjats mitjançant informe de Secretaria de 10 de juliol, incorporat a l’expedient.
Davant de la presentació per urgència d’aquest punt, el Ple decideix acceptar el seu
examen per unanimitat i assentiment.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat i assentiment, 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 la senyora
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; així com de la
senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià.
Acorda

SEGON. Declarar responsable per a la seva participació en els fets al senyor Alexis Joel
Montiel Rodríguez amb NIF ***5768**.
TERCER. Declarar que aquests fets són constitutius d’infracció administrativa, de
conformitat amb l’article 7 de la llei 10/1999 de gossos potencialment perillosos.
1) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència:
Molt greu 1.502,53€ X 2.
2) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció
de gossos considerats potencialment perillosos:
Greu 150,25€ X 2.
3) No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin a
gossos considerats potencialment perillosos:
Greu 150,25€ X 2.
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PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per la lletrada, senyora Maria Vanessa
Rodríguez de Liébana Torres, efectuades en nom i representació de n’Alexis Joel Montiel
Rodríguez, en aplicació dels raonaments jurídics expressats a l’informe de Secretaria de
data 10 de juliol de 2020 i que es donen per reproduïts a efectes de motivació.

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

4) No senyalitzar les instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialment
perillosos:
Lleu 60,10€ X 2

Quart. Declarar que els fets són igualment constitutius d'infracció administrativa en
matèria d'animals potencialment perillosos, consistent en:
Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència i tipificada de conformitat
amb l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la
Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, la qualificació jurídica dels quals és de molt
greu.

Cinquè. Imposar la sanció de multa per la quantia total de 3.726,26€ .
Aquest import correspon a l’adició de les quatre infraccions considerades, aplicada segons la
redacció de l’article 11 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, vigent en el moment de la comissió
dels fets, multiplicat per dos en referir-se a dos animals diferents.

Sisè. Repetir contra el senyor Alexis Joel Montiel Rodríguez, en concepte de despeses
derivades del comís de les gosses Kira i Noa, la quantitat que resulti calculada en
procediment complementari, segons determina l’article 90.4 de la Llei 39/ 2015, d’acord
amb l’informe que en el seu moment s’elabori pels serveis econòmics d’aquest
Ajuntament.

Setè. Notificar aquest Acord al senyor Alexis Joel Montiel Rodríguez, fent-li saber els
recursos pertinents.
9.
Punt d’urgència: Expedient 1149/2020. Proposta de modificació de l’ordenança
fiscal núm. 17 taxa subministrament aigua per l’any 2020
Fets
Atesa la necessitat de modificar per l’any 2020 l’ordenança fiscal número 17 (taxa
subministrament aigua any 2020). degut a la situació d’emergència sanitària ocasionada per
la COVID-19

Fonaments de dret
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Un cop efectuat el requeriment adient, l’interessat haurà de restablir la situació al seu estat
previ en el termini de 10 dies naturals, tenint en compte que, en cas contrari, tindrà lloc
l’execució forçosa dels articles 99 i 100 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a costa de la obligada.

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

Article 12.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2012, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual, les entitats locals, mitjançant les
seves ordenances fiscals, poden adaptar la normativa dels tributs locals al règim
d'organització i funcionament intern propi de cadascuna d'aquestes, sense que l'adaptació
pugui contravenir al contingut material de la normativa esmentada.
Article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2012, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que determina que finalitzat el període
d'exposició pública, les corporacions locals han d'adoptar els acords definitius que escaiguin, i
han de resoldre les reclamacions que s'hagin presentat i aprovar la redacció definitiva de
l'ordenança, la seva derogació o les modificacions a què es refereixi l'acord provisional. En el
cas que no s'hagin presentat reclamacions, l'acord es considera definitivament adoptat, fins
aleshores provisional, sense que calgui un acord plenari.
Article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2012, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a considerar interessats a efectes de
reclamació de l’acord provisional d’aprovació de les ordenances fiscals a aquells que tinguin
un interès directe o estiguin afectats per aquests acords, els col·legis oficials, les cambres
oficials, les associacions i altres entitats legalment constituïdes per vetllar pels interessos
professionals, econòmics o veïnals, quan actuïn en defensa dels que els són propis.

Per allò exposat el Ple de la Corporació, per majoria absoluta, 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 la senyora
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
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 17
Taxa de subministrament d’aigua, amb la redacció que a continuació es recull:
“Article 6è.- Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa primera. Subministrament d'aigua
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Davant de la presentació per urgència d’aquest punt, el Ple decideix acceptar el seu
examen per unanimitat i assentiment.

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

Quota fixa de servei
Quota fixa 1
23,5002/trimestre
 Ús domèstic resta habitatges
 Edifici amb un sol comptador (per habitatge)
Quota fixa 2
 Ús domèstic torre o habitatge aïllat
 Ús industrial
 Ús agropecuari

29,2749/trimestre

Fins a 10 m3 / abonat/m
D'11 m3 a 20 m3 / abonat /mes
De 21 m3 a 40 m3 /abonat/mes
Excés de 40 m3 /abonat/mes

0,2865 €/m3
0,6061 €/m3
1,3048 €/m3
2,8478 €/m3

Ús industrial
Ús agropecuari
Ús comercial
Fuites

0,8043 €/m3
0,6805 €/m3
0,6944 €/m3
0,3733 €/m3

En motiu del COVID-19, de forma absolutament excepcional, durant el quart
trimestre de 2020, la quota fixa del servei es bonificarà en un 50%. (quota fixa 1 i
quota fixa 2 ús domèstic torre o habitatge aïllat) i en un 100% (quota fixa 2 per ús
industrial i ús agropecuari). Aquesta bonificació s’aplicarà únicament a la quota fixa de
servei en el trimestre esmentat i no s’admetrà l’analogia més enllà dels termes
estrictes en la determinació del benefici fiscal, d’acord amb el que preveu l’article 14
de la Llei General Tributària.
Tarifa segona. Connexions i d’altres
330,00 €”

Drets de connexió

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant
un termini de trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar
les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l’ Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del
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Tarifes de subministrament

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

Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART: Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari el Sr. Alcalde–President
per la formalització dels presents acords.

10. Activitat de control
Es dóna compte al Ple de la Corporació:
A) Del Decret 2020/0444, de 15 de juny, d’aprovació de la Liquidació del Pressupost
de l’exercici 2019 de l’Ajuntament de Moià.
B) Dels criteris utilitzats en la determinació del càlcul de la provisió d’insolvències, els
quals es recullen en l’informe d’intervenció de liquidació del pressupost.
C) Donar compte dels Decrets d'Alcaldia des de el Decret 437/2020 de data 11 de juny
de 2020, al Decret 502/2020 de data 6 de juliol de 2020
D) Donar compte al Ple del Pel qual s’aprova la continuació del procediment de
contractació dels serveis veterinaris pel CAADM
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.

11. 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.
A les 23.59 hores l’Alcalde-President aixeca la sessió de la qual, com a Secretària, estenc
aquesta Acta.
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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.

