Ajuntament de Moià

Amparo Vila Corujo (1 de 1)
Secretaria
Data Signatura: 18/12/2020
HASH: 6046a997c52917f1f79892391a59f6d8

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

Departament: Secretaria
Tema: Ple Ordinari de 16 de setembre de 2020
Expedient: PLN/2020/10
Acta de la Sessió Ordinària del Ple de 16 de setembre de 2020

Identificació de la Sessió
Número: 10
Caràcter: Ordinària
Data: 16 de setembre de 2020
Horari: De les 20.37 a les 23.57 hores.
Lloc: Tots els assistents participen mitjançant medis telemàtics (videoconferència)
Ordre del Dia
1.

Aprovació de les actes de les sessions de 16 de juny i 15 de juliol de 2020.

2.
Expedient 2002/2017. Proposta de creació de la Comissió paritària de
seguiment del Conveni amb el Consell Comarcal del Moianès de cessió d'ús de Can
Carner
3.

PUNT D’URGÈNCIA: Expedient 1520/2020. Modificació de Crèdit 06/2020

5.
PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 1027/2019. Proposta de reducció de jornada i
sou del regidor amb dedicació a temps parcial Sebastià Ferrer i Serra
6.
PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 259/2019. Aprovació inicial del Pla Especial
desenvolupador del Circuit Verd
7.
PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 1481/2020. APROVACIO INICIAL Modificació
Puntual PGOU – Circuit Verd (Exp. 1481/2020)
8.
PUNT D’URGÈNCIA: Expedient 639/2020. Convalidació Decret d’Alcaldia 20200673 de 15-09-2020 relatiu a l’aprovació de la modificació de crèdit 05/2020
9.

Activitat de control

10. Precs i preguntes

Foli 1 de 21

Codi Validació: 5SFL4AFPX7L2FEHQAARHJA2J7 | Verificació: https://moia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 21

4.
PUNT D’URGÈNCIA: Expedient 1446/2018. Proposta de creació de la Comissió
paritària de seguiment del Conveni amb el Consell Comarcal del Moianès de Cessió
de la Cuina Central de l’Escola Josep Orriols i Roca

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

Assistents
Alcalde-President
Senyor Dionís Guiteras i Rubio, d’Ara Moià
Regidors/es
Senyora Montserrat Ferrer i Crusellas, d’Ara Moià.
Senyor Gabriel Roselló i Saurí, d’Ara Moià
Senyora Gemma Bisbal i Otero d’Ara Moià
Senyor Sebastià Ferrer i Serra, d’Ara Moià
Senyora Laia Bonells i Oliver, d’Ara Moià
Senyora Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, de Junts per Moià
Senyora Montserrat i Girbau i Passarell, de Junts per Moià
Senyor Jordi 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

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:
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Senyor Lluís Solé i Diez

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

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
1. Aprovació de les actes de les sessions de 16 de juny i 15 de juliol de 2020.

2. Expedient 2002/2017. Proposta de creació de la Comissió paritària de seguiment del
Conveni amb el Consell Comarcal del Moianès de cessió d'ús de Can Carner
A la Sessió de Ple Municipal de divuit de juliol de dos mil divuit es va aprovar Conveni
amb el Consell Comarcal del Moianès de Cessió d’Ús de Can Carner que va ser signat el
vuit de febrer de dos mil dinou.
Al punt vint-i-cinquè del citat conveni s’agafa el compromís de la creació d’una Comissió
de seguiment formada per tres representants polítics i/o tècnics de cadascuna de les
parts, designats pels Plens respectius i presidida per l’Alcalde de l’Ajuntament de Moià.
Atesa la voluntat de l’equip de govern de constituir una comissió per al seguiment i control
de les actuacions del conveni i de resolució dels dubtes o qüestions que es plantegin en la
seva execució així com la facultat de proposar les modificacions del conveni que consideri
pertinents per al millor assoliment de les finalitats que l’animen.
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Se sotmet a votació les Actes dels Plens ordinaris celebrats el 16 de juny i el 15 de juliol
de 2020, les quals esdevenen aprovades 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

FONAMENTS DE DRET


Article 49.f de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data nou de setembre de
dos mil vint.
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. Determinar la constitució de la Comissió paritària per tal de donar seguiment del
Conveni entre l’Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del Moianès de cessió d'ús de
Can Carner.

TERCER. Designar els següents membres d’aquesta comissió

QUART. Definir que la Comissió es reunirà ordinàriament com a mínim un cop l’any,
durant el mes de gener, per fer balanç del conveni de l’any natural immediatament anterior
i extraordinàriament sempre que ho sol·liciti alguna de les parts.
CINQUÈ. Establir que els acords de la Comissió es prendran per consens dels assistents
a la reunió.
SISÈ. Notificar els presents acords als membres nomenats.
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SEGON. Les funcions de la comissió paritària de seguiment seran les del seguiment i
control de les actuacions del conveni i de resolució dels dubtes o qüestions que es
plantegin en la seva execució així com la facultat de proposar les modificacions del
conveni que consideri pertinents per al millor assoliment de les finalitats que l’animen.

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

3. PUNT D’URGÈNCIA: Expedient 1520/2020. Modificació de Crèdit 06/2020
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 baixes de crèdits
d’altres aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el
respectiu servei.
Considerant que amb data 10 de setembre de 2020 es va emetre informe de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data 10 de setembre de 2020 es va emetre Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data 10 de setembre de 2020
per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Davant de la presentació per urgència d’aquest punt, el Ple decideix acceptar el seu
examen per unanimitat i assentiment.

ACORDA
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 06/2020 del
pressupost en vigor en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit,
finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions no compromeses del
pressupost vigent, segons el següent resum:
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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

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

ALTA DESPESES - CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Projecte
RF
Import
Text Explicatiu
2
50.000,00 € SUBV EXT COVID-19 COMERÇ I PETITS EMPRENEDORS
50.000,00 €

CODI
010

ORG PRO
02
4330

ECO
48003

CODI
020
020
020

ORG
02
01
01

PRO
4300
2410
2410

ECO
22799
14300
16000

Projecte

CODI
080
080
080
080
080
080
080

ORG
08
08
08
08
08
08
02

PRO
1320
1320
1320
1320
1320
1320
4300

ECO
12003
12006
12100
12101
12103
16000
63304

Projecte

ALTA DESPESES - SUPLEMENTS
RF
Import
Text Explicatiu
2
5.000,00 € SUPL CAMPANYA PLA PROMOCIÓ COMERÇ LOCAL
2
21.961,93 € PLANS D'OCUPACIO MUNICIPAL - SOU
2
8.038,07 € PLANS D'OCUPACIÓ MUNICIPAL- SEGURETAT SOCIAL
35.000,00 €

RF

BAIXA DESPESES
Import
18.642,10 € BAIXA
929,33 € BAIXA
9.050,56 € BAIXA
21.775,96 € BAIXA
7.644,11 € BAIXA
21.957,94 € BAIXA
5.000,00 € BAIXA
85.000,00 €

Text Explicatiu
SOBRANTS POLICIA CAPÍTOL I
SOBRANTS POLICIA CAPÍTOL I
SOBRANTS POLICIA CAPÍTOL I
SOBRANTS POLICIA CAPÍTOL I
SOBRANTS POLICIA CAPÍTOL I
SOBRANTS POLICIA CAPÍTOL I
CAPÍTOL 6 - LLUMS NADAL/LLUMINÀRIES VÀRIES
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I una vegada efectuada la modificació de crèdit el resum per capítols és el següent:

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

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
TERCER. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per a la
formalització dels presents acords.

4. PUNT D’URGÈNCIA: Expedient 1446/2018. Proposta de creació de la Comissió paritària
de seguiment del Conveni amb el Consell Comarcal del Moianès de Cessió de la Cuina
Central de l’Escola Josep Orriols i Roca
En sessió de Ple de la corporació de data divuit de juliol de dos mil divuit es va aprovar el
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i l’Ajuntament de Moià,
per a la Cessió de la Cuina Central de l’Escola Josep Orriols i Roca que va ser signat el
vuit de febrer de dos mil dinou.
Atesa la voluntat de l’equip de govern de constituir una comissió paritària per al seguiment
i control de les actuacions del conveni i de resolució dels dubtes o qüestions que es
plantegin en la seva execució així com la facultat de proposar les modificacions del
conveni que consideri pertinents per al millor assoliment de les finalitats que l’animen.

FONAMENTS DE DRET
Article 49.f de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

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

ACORDA
PRIMER. Determinar la constitució de la Comissió paritària per tal de donar seguiment del
Conveni entre l’Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del Moianès per a la Cessió de
la Cuina Central de l’Escola Josep Orriols i Roca.
SEGON. Les funcions de la comissió paritària de seguiment seran les del seguiment i
control de les actuacions del conveni i de resolució dels dubtes o qüestions que es
plantegin en la seva execució així com la facultat de proposar les modificacions del
conveni que consideri pertinents per al millor assoliment de les finalitats que l’animen.
TERCER. Designar els següents membres d’aquesta comissió

QUART. Definir que la Comissió es reunirà ordinàriament com a mínim un cop l’any,
durant el mes de gener, per fer balanç del conveni de l’any natural immediatament anterior
i extraordinàriament sempre que ho sol·liciti alguna de les parts.
CINQUÈ. Establir que els acords de la Comissió es prendran per consens dels assistents
a la reunió.

5. PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 1027/2019. Proposta de reducció de jornada i sou del
regidor amb dedicació a temps parcial Sebastià Ferrer Serra
Vist que a la sessió de Ple de vint-i-quatre de juliol de dos mil dinou es va aprovar que el
regidor Sebastià Ferrer Serra exercís el seu càrrec amb dedicació a temps parcial del
50% de la jornada i percebent les retribucions anuals de 15.669,73 euros bruts.
Vista instància presentada al registre d’entrada en data deu de setembre de dos mil vint
en la que es sol·licita una reducció de la seva dedicació a 6 hores setmanals.
Vist que de conformitat amb el que disposen els articles 75 i 75.bis de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril,
la llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, i la Llei 14/2000,
de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social i l’article 13 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament
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SISÈ. Notificar els presents acords als membres nomenats.

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

d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, els membres de les
corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs
quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva o dedicació parcial per realitzar funcions
d’alcaldia, tinència d’alcaldia, ostentar delegacions o desenvolupar responsabilitats que
així ho requereixin. En el supòsit de percebre aquestes retribucions per dedicació
exclusiva o dedicació parcial els membres que les percebin seran donats d’altra en el
règim general de la seguretat social.
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 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; i amb les abstencions 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 Basharat Changue i
Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal Capgirem Moià
ACORDA

SEGON. Aquesta modificació i el dret a l’obtenció d’aquestes retribucions s’iniciarà amb
efectes del dia 21 de setembre de 2020. Les percepcions corresponents queden subjectes
a la retenció de l’IRPF.
TERCER. Notificar els presents acords a l’interessat i a Recursos Humans.

6. PUNT D'URGÈNCIA: Expedient
desenvolupador del Circuit Verd

259/2019.

Aprovació

inicial

del

Pla

Especial

ANTECEDENTS
El present Pla Especial – Circuit Verd derivat de l’instrument en tràmit de Modificació
puntual del PGOU de Moià, té com a origen la voluntat municipal de desenvolupar el
sector de sòl no urbanitzable conegut com a Circuit Verd.
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PRIMER. Aprovar la nova jornada del regidor amb dedicació a temps parcial Sebastià
Ferrer Serra, la qual quedarà reduïda a un total de 6 hores setmanals, amb la
corresponent percepció anual de 4.794,68 € bruts.

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

Per donar cobertura a l’activitat esportiva que es desenvolupa al Circuit Verd, es va
tramitar la modificació puntual del Pla General Municipal de Moià el 1995 i el document
del pla especial de 2011. Si bé els Plans van ser aprovats inicialment no es va superar la
tramitació ambiental.
Paral·lelament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, a l'any 2016, l'Ajuntament va
encarregar els treballs per reprendre la redacció del Pla de Modificació del PGOU de Moià
i del Pla Especial Urbanístic, i donar resposta a la necessitat plantejada d’acord amb els
canvis legislatius des de la redacció de la primera modificació puntual al 1992 i els
requeriments que la nova regulació. Corresponia efectuar una anàlisi ambiental més
acurada, una redacció normativa més ajustada a les necessitats actuals de l'activitat i
d'acord amb la legislació actual i el planejament de rang superior.
Fruit d’aquest col·laboració, la Diputació de Barcelona – Àrea d’infraestructures i espais
naturals – Gerència de serveis d’habitatge, urbanisme i activitats ha presentat a la
consideració de l’Ajuntament de Moià el PLA ESPECIAL DEL CIRCUIT VERD, redactat
per Ferran Pelegrina i associats i AX, presentat el 03/09/2020 (2020-E-RE- 2130).
Aquest instrument ha estat sotmès a la tramitació legalment establerta:
 Ha estat sotmès a consulta pública prèvia.
 Es va formular sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental estratègica
simplificada, acompanyada de l'esborrany del pla i d'un document ambiental
estratègic a l’òrgan ambiental competent.

 L'òrgan ambiental, rebuda la documentació i consultades les administracions
públiques afectades i les persones interessades, va formular l'Informe
Ambiental Estratègic que va ser sotmès a informació pública mitjançant
anunci publicat al DOGC.

Caràcters del Pla Especial de desenvolupament del Circuit Verd:
Pla de desenvolupament
Tipus
Pla Especial Urbanístic
Sector afectat

L’àmbit del Pla Especial, amb una extensió de 84,23 Ha,
es situa a la zona sud del quadrant nord oest del terme
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 Simultàniament es va sotmetre a informació dels organismes
competents.

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

Instrument que
desenvolupa

El PE Circuit Verd, és l’instrument de desenvolupament
que estableix la MPPGOU de Moià en l’àmbit del Circuit
Verd,(modificació que redacta en paral·lel), que ha
d’ordenar l’àmbit i regular les intervencions i els usos
admesos en cada zona. (Expedient 1491/2020)

Motivació

Per tal de poder exercir el control administratiu sobre la
pràctica del motociclisme de muntanya, l’Ajuntament va
acordar crear un àrea adaptada a l’activitat, i va iniciar, al
1992, la tramitació d’una modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbanística, per delimitar una àrea
del Sòl no Urbanitzable per dedicar-la a la pràctica
d’aquest esport; recolzant la iniciativa privada del Moto
Club Moianès, que als anys 80, va habilitar el Circuit Verd
per a la pràctica d’aquesta activitat, entenent que la
concentració de la pràctica del motor en un àmbit controlat
contribueix a la protecció i preservació de la resta del Sòl
no Urbanitzable (en endavant SNU) del municipi.
El PEU ha de concretar la regulació i ordenació de l’àmbit
en el marc definit per la MPPGOU (Expedient 1491/2020)

Objectiu

L’objecte d’aquest PEU és l’ordenació urbanística del
sector delimitat en el planejament general, conegut com a
Circuit Verd, per a la implantació d’una activitat d’interès
públic esportiva i de lleure (motociclisme de muntanya en
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municipal de Moià, per damunt de la carretera N-141c, a
una distància d’uns 800 metres en línia recta amb el front
nord oest del nucli urbà. Engloba, bàsicament, els terrenys
on es desenvolupen les activitats del Circuit Verd, així com
el camí d’accés.

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

les seves diferents modalitats i l’allotjament vinculat),
concretant en base a les zones de sensibilitat ambiental: la
protecció, les condicions d’edificació i els usos admesos.
Qualificació del
sòl

Sol no urbanitzable

Classificació del
sòl

Majoritàriament sòl rústec

Examinada la documentació que l'acompanya un cop ha estat informada favorablement
pel Servei Tècnic:
 Informe Arquitecte emès el 09/09/2020.
 Informe jurídic preliminar, emes el 14/09/2020.
i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

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 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. Aprovar inicialment el Pla Especial desenvolupador del Circuit Verd, que
incorpora les previsions recollides en l'Informe Ambiental Estratègic emès per l'òrgan
ambiental, en els termes que obren en l'expedient
SEGON. Suspendre l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques
per a aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions del
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Davant de la presentació per urgència d’aquest punt, el Ple decideix acceptar el seu
examen per majoria absoluta, amb els vots en contra 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

qual suposin modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és d’un
any prorrogable per raó de tramitació.
Dites àrees afectades per la suspensió són les incloses en la Modificació Puntual del Pla
general d’ordenació urbana – Circuit Verd, i que es grafien “ad supra” en el quadre de les
característiques del Pla Especial.
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l'aprovació inicial.
TERCER. Obrir un període d'informació pública i de consultes durant quaranta cinc dies,
mitjançant anunci a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://moia.sedelectronica.es],
en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari general. Durant aquest període quedarà
l'expedient a la disposició de qualsevol que el vulgui examinar perquè es presentin les
al·legacions que s'estimin pertinents.
QUART. Efectuar, igualment, les consultes que procedeixin a les Administracions
Públiques afectades i al públic interessat.
CINQUÈ. Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona que haurà
de ser emès en el termini de dos mesos, entenent-se que és favorable en cas de no ser
emès en termini.
SISÈ. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials.

ANTECEDENTS
A la vista de la necessitat d’adequar el planejament pel desenvolupament de l’activitat de
motociclisme en la muntanya, es planteja l'oportunitat i la conveniència en relació amb els
interessos públics i privats concurrents, i la necessitat de promoure la Modificació POUM Circuit Verd.
Per acord del Ple adoptat en sessió del 18 de juliol de 2017, es van aprovar l’Avanç de la
Modificació Puntual de PGO de Moià en l’àmbit del Circuit Verd i el Document Inicial
Estratègic (DIE) i es va acordar iniciar el tràmit d’avaluació ambiental estratègica ordinària.
L’Ajuntament de Moià va sol•licitar l’inici dels tràmit d’avaluació ambiental estratègica
ordinària a l’Oficina territorial d’acció i avaluació ambiental. L’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental, en el procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària, va
sotmetre el Pla i el DIE a consultes de les Administracions públiques afectades i de les
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7. PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 1481/2020. APROVACIO INICIAL Modificació Puntual
PGOU – Circuit Verd (Exp. 1481/2020)

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

persones interessades per tal que es pronunciessin en un termini de 45 dies hàbils des de
la seva recepció. Concretament es va consultar als següents i s’han rebut bona part dels
informes demanats.
Rebut el Document d'Abast de l'Estudi Ambiental Estratègic, juntament amb les
contestacions rebudes a les consultes realitzades per l'òrgan ambiental, l’equip redactor
ha elaborat l'Estudi Ambiental Estratègic i ha adequat la Modificació Puntual proposada a
les precisions establertes per l’EAE.
L’equip redactor ha presentat a la consideració municipal els següents documents:
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU EN L'ÀMBIT DEL CIRCUIT VERD
1.- DOCUMENTACIÓ PER APROVACIÓ INICIAL MP DEL PGOU CIRCUIT VERD
2.- INFORME DE LES DETERMINACIONS DA I DOCUMENT URBANÍSTIC
3.- DOCUMENT DE SÍNTESI
PLA ESPECIAL DEL CIRCUIT VERD (Expedient 259/2019)
1.- DOCUMENTACIÓ PER APROVACIÓ INICIAL DEL PEU DEL CIRCUIT VERD
2.- INFORME DE LES DETERMINACIONS DA I DOCUMENT URBANÍSTIC
3.- DOCUMENT DE SÍNTESI
Característiques de la Modificació proposada:

Pla general d’ordenació urbanística de Moià
Modificació POUM Moià

Sector afectat

L’àmbit de la Modificació Pla General , té una extensió de
84,23 Ha, es situa a la zona sud del quadrant nord oest
del terme municipal de Moià, per damunt de la carretera
N-141c, a una distància d’uns 800 metres en línia recta
amb el front nord oest del nucli urbà. Engloba, bàsicament,
els terrenys on es desenvolupen les activitats del Circuit
Verd, així com el camí d’accés.
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Tipus

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

Motivació

Per tal de poder exercir el control administratiu sobre la
pràctica del motociclisme de muntanya, l’Ajuntament va
acordar crear un àrea adaptada a l’activitat, i va iniciar, al
1992, la tramitació d’una modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbanística, per delimitar una àrea
del Sòl no Urbanitzable per dedicar-la a la pràctica
d’aquest esport; recolzant la iniciativa privada del Moto
Club Moianès, que als anys 80, va habilitar el Circuit Verd
per a la pràctica d’aquesta activitat, entenent que la
concentració de la pràctica del motor en un àmbit controlat
contribueix a la protecció i preservació de la resta del Sòl
no Urbanitzable (en endavant SNU) del municipi.

Objectiu

L’objecte d’aquesta Modificació es permetre legalitzar a la
implantació d’una activitat d’interès públic esportiva i de
lleure (motociclisme de muntanya en les seves diferents
modalitats i l’allotjament vinculat), concretant en base a les
zones de sensibilitat ambiental: la protecció, les condicions
d’edificació i els usos admesos.

Qualificació del
sòl

Sol no urbanitzable

Classificació del
sòl

Majoritàriament sòl rústic
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El PE Circuit Verd, és l’instrument de desenvolupament
Desenvolupament que estableix la MPPGOU de Moià en l’àmbit del Circuit
posterior per Pla Verd,(modificació que redacta en paral·lel), que ha
Especial
d’ordenar l’àmbit i regular les intervencions i els usos
admesos en cada zona. (Expedient 259/2019)

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

Examinada la documentació que l'acompanya un cop ha estat informada favorablement
pel Servei Tècnic:
 Informe Arquitecte emès el 09/09/2020.
 Informe jurídic preliminar, emes el 15/09/2020.
i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 22.2.c) i 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Davant de la presentació per urgència d’aquest punt, el Ple decideix acceptar el seu
examen per majoria absoluta, amb els vots en contra de la senyora Basharat Changue i
Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal Capgirem Moià.
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 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

SEGON. Obrir un període d'informació pública durant quaranta cinc dies, estant a la
disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, mitjançant anunci en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari de gran tiratge a Catalunya i en
un altre d'àmbit local. Durant aquest període quedarà l'expedient a la disposició de
qualsevol que el vulgui examinar perquè es presentin les al·legacions que s'estimin
pertinents.
TERCER. Suspendre l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques
per a aquelles àrees del territori objecto del planejament, les noves determinacions del
qual suposin modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és d’un
any, prorrogable per necessitat de la tramitació.
Dites àrees afectades per la suspensió són les incloses en la Modificació Puntual del Pla
general d’ordenació urbana – Circuit Verd, i que es grafien “ad supra” en el quadre de les
característiques de la Modificació plantejada.
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PRIMER. Aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal-Circuit Verd, juntament amb l'Estudi Ambiental Estratègic en els termes que
obren en l'expedient.

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

Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l'aprovació inicial.
QUART. Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als Ajuntaments l'àmbit
territorial dels quals limiti amb el d'aquest municipi.
CINQUÈ. Efectuar, igualment, les consultes que procedeixin a les Administracions
Públiques afectades i al públic interessat.
SISÈ. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials.
8. PUNT D’URGÈNCIA: Expedient 639/2020. Convalidació Decret d’Alcaldia 2020-0673 de
15-09-2020 relatiu a l’aprovació de la modificació de crèdit 05/2020
Considerant que existeixen despeses motivades per mesures urgents extraordinàries
urgents per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, es fa necessària la
modificació per a la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats
amb càrrec a Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses Generals, d’acord amb el
que preveuen el Reial Decret Llei 8/2020 i reial Decret Llei 11/2020.
Per aquest motiu, en data 15 de setembre es dictà Decret de modificació de crèdits
05/2020 el qual es transcriu a continuació:

“Fets
Vist l’informe emès per l’interventor en data 15 de setembre de 2020, el qual es dona per reproduït en
aquests antecedents en els seus termes exactes, per tal que serveixi de motivació a la resolució que es
prendrà seguidament en base a ell,
Fonaments de Dret
I.
L'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), determina que poden generar crèdit en els estats de
despeses dels pressupostos, en la forma que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de
naturalesa no tributària derivats, entre altres, de les operacions següents:
a. Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar,
juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms, despeses que per la
seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius
II.

Els articles 43, 44, 45 i 46 del RD 500/1990 i la base 10 de les bases d’execució del pressupost,
regulen també aquesta modificació de crèdit.

III.

A la base 11 de les bases d’execució del vigent pressupost disposa que l’aprovació de l'expedient de
generació de crèdits correspon a l’alcalde.
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Per atendre les despeses necessàries i urgents que no es poden demorar fins a l’exercici següent, s’ha de
tramitar l’expedient de generació de crèdit que es proposa.

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

IV. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
determina en el seu apartat primer que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres
actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de realitzar en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la
normativa europea i en l’apartat segon defineix per estabilitat pressupostària de les administracions
públiques la situació d’equilibri o superàvit estructural.
V.

L’article 11 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les
despeses o ingressos de les administracions públiques i altres entitats que formen part del sector públic
s’ha de sotmetre al principi d’estabilitat pressupostària.
Article 163 del Reial Decret Legislatiu 2/2002, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, segons el qual l’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural,
imputant-se les obligacions reconegudes durant l’exercici.
Article 205 del Reial Decret Legislatiu 2/2002, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, en relació a les finalitats de la comptabilitat, entre les que s’inclouen
la determinació del resultat econòmic-patrimonial i el registre de l’execució dels pressupostos generals
de ‘entitat, posant de manifest els resultats pressupostaris.

L’article 20 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19, sobre l’aplicació de l’article 3
del RDL 8/2020, de 17 de març, permeten la utilització parcial del superàvit pressupostari fins el 20%
entre d’altres finalitats per reforçar les plantilles de centres de Serveis Socials i centres residencials en
cas que sigui necessari realitzar substitucions per prevenció, per contagi o per prestació de nous
serveis o sobrecàrrega de la plantilla, així com altres mesures que es considerin imprescindibles i
urgents per atendre persones especialment vulnerables amb motiu d'aquesta crisi, i siguin degudament
justificades. En el cas de Moià això es tradueix en incrementar fins a 31 de desembre de 2020 l’àrea de
benestar social mitjançant la incorporació d’un assistent social i atorgar suport econòmic a l’Hospital
Residència de Moià per tal de millorar l’assistència a un col·lectiu especialment vulnerable com són els
usuaris de l’equipament.
Per allò exposat , aquesta alcaldia-presidència, en exercici de les competències que té atribuïdes per la
legislació de règim local vivent,
Decreta:
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 5/2020 mitjançant crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit del pressupost vigent per un import de 43.907,68 euros segons es detalla, i disposar
que es tramiti d'acord amb l’establert en l’article 20 del Reial Decret Llei 11/2020:
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L’article 3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social de la COVID-19, sobre el destí del superàvit de les entitats locals
corresponent al 2019 i aplicació el 2020 de la disposició addicional setzena del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

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

L’article 20.2 del Reial Decret Llei 11/2020 determina que per a l'aplicació del superàvit a
la política de despesa 23 en els termes que regula l'article 1 de el Reial decret llei 8/2020,
de 17 de març, la modificació pressupostària de crèdit extraordinari per habilitar crèdit o
de suplement de crèdits que s'hagi d'aprovar, es tramitarà per decret o resolució del
President de la corporació local sense que se li apliquen les normes sobre reclamació i
publicitat dels pressupostos a què es refereix l'article 169 de el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.

La manca de convalidació plenària no tindrà efectes anul·latoris ni suspensius del decret
aprovat, sense perjudici de la possibilitat d'acudir a la via de la reclamació
economicoadministrativa, per la qual cosa el còmput de terminis es produirà a partir de la
data de publicació de l'acord plenari.
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 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
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Tals decrets o resolucions seran objecte de convalidació en el primer Ple posterior que es
celebri, exigint per a això el vot favorable d'una majoria simple i la posterior publicació en
el Butlletí Oficial corresponent.

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

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. Publicar en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona la modificació de
crèdits 05/2020 un cop hagi estat objecte de convalidació per part del Ple de la
Corporació.
TERCER. Comunicar la informació requerida en l’annex 3 a l’òrgan competent del
Ministeri d’Hisenda, relativa a la present modificació de crèdits, d’acord amb el que
determina l’article 20.3 del Reial decret Llei 11/2020.
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PRIMER. Convalidar el Decret d’Alcaldia núm. 2020-0673 de data 15 de setembre de
2020 relatiu a l’aprovació de la modificació de crèdit 05/2020, el qual un cop efectuada la
modificació de crèdits presenta el següent resum:

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

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

9. Activitat de control
Es dóna compte al Ple de la Corporació:
A) De l’expedient 767/2020, de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de
Moià corresponent al segon trimestre de 2020.
B) De l’expedient 667/2016, de l’informe de morositat i del període mig de pagament
de l’Ajuntament de Moià corresponent al segon trimestre de 2020.
C) De l’expedient 596/2018, de l’informe emès per l’interventor municipal sobre el
seguiment del pla d’ajust (segon trimestre 2020)
D) Donar compte al Ple de les Juntes de Govern Local de 10/06/2020, 8/07/2020 i
22/07/2020
E) Donar compte dels Decrets d'Alcaldia des del Decret 503/2020 de data 7 de juliol
de 2020, al Decret 645/2020 de data 8 de setembre de 2020

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.
10. 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 23.57 hores l’Alcalde-President aixeca la sessió de la qual, com a Secretària, estenc
aquesta Acta.
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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.

