Acta de la Sessió Ordinària del Ple de 24 de setembre de 2019
núm. 12
Identificació de la sessió
Número: 13/2019
Caràcter: Ordinari.
Data: 24 de setembre de 2019.
Horari: De les 20:34 del dia 24 de setembre de 2019 a les 23.24 hores del dia 24
de setembre de 2019.
✓ Lloc: Saló de Sessions de la Casa de la Vila.

Joaquim Rosell López (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 01/10/2019
HASH: 91ba477ba4f6a522839db82e734d3a46

Regidors/es
Senyora Montserrat Ferrer i Crusellas, d’Ara Moià.
Senyor Gabriel Roselló i Saurí, d’Ara Moià
Senyora gemma Bisbal i Otero d’Ara Moià
Senyor Sebastià Ferrer i Serra, d’Ara Moià
Senyora Laia Bonells i Oliver, d’Ara Moià
Senyora Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, de Junts per Moià
Senyora Montserrat i Girbau i Passarell, de Junts per Moià
Senyor Jordi Marsinyach i Homs, de Junts Per Moià
Senyor Jofre Torras i Soler, de Junts per Moià
Senyora Basharat Changue i Canalejo, de Capgirem Moià
Senyor Dídac Rimoldi i Camí, de Capgirem Moià
Senyora Susana Tapia San Pedro, de PSC Moià
Secretari de la Corporació
Senyor Joaquim Rosell i López
Interventor
Senyor Lluis Solé i Díez.

Intervencions
Les intervencions han quedat enregistrades en el Vídeo de la Sessió certificat pel
Secretari, custodiat al Servidor a disposició dels Regidors i qualsevol altre interessat i
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Assistents
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio, d’Ara Moià.
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Dionís Guiteras i Rubio (1 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 01/10/2019
HASH: 6102eaf8cdc1bbca157342d0bfadecc4

Departament: Secretaria
Tema: Ple Ordinari de 24 d’abril de 2019
Expedient: 13/2019

publicat a la Web Municipal per a general coneixement, el qual forma part integrant
d’aquesta Acta a tots els efectes legals.

Ordre del Dia

Desenvolupament de la sessió

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

Aprovació de l'acta de la sessió del 10 de juliol del 2019
Modificació de crèdits 9/2019
Expedient 1027/2019. Proposta d’assignació de drets econòmics de
l’alcalde i els regidors per al mandat 2019-2023
4. Expedient 625/2019. Proposta d'aprovació de la desestimació de les
al·legacions al projecte d'obres municipals ordinàries de la Nova
Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Moià i aprovació definitiva
del projecte
5. Expedient 511/2019. Proposta d'aprovació de les xifres de població
6. Expedient 1361/2019. Proposta d'aprovació de les festes locals 2020
7. Modificació de crèdits 10/2019
8. Moció per declarar Moià municipi antifeixista
9. Moció en defensa dels serveis públics i contra la Llei Aragonés
10. Moció per a l’elaboració i aprovació del Reglament Orgànic Municipal
(ROM)

ACTA DEL PLE

1.
2.
3.

Se sotmet a la consideració dels Regidors l’acta de la sessió extraordinària del 10 de
juliol de 2019, la quals esdevé aprovada per unanimitat i assentiment dels tretze regidors
assistents dels tretze que en formen el Ple,

2. Modificació de crèdits 9/2019
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 setze de juliol de 2019 es va emetre informe de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
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1. Aprovació de l'acta de la sessió del 10 de juliol del 2019

Considerant que amb setze de juliol de 2019 es va emetre Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb setze de juliol de 2019 per
Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels tretze assistents dels
tretze regidors que formen el ple,

Acorda

CODI
020
020
020
020

ORG
03
03
09
09

CODI
020
020

ORG PRO ECO
Projecte
03
35018 2019/2/BOMBE/1
03
35019 2019/2/GALLA/1

CODI
080
080
080

ORG
01
01
01

PRO
1532
1532
2310
2310

PRO
9200
1522
1522

DESPESES - CRÈDIT EXTRAORDINARI
RF
Import
Text Explicatiu
2
46.456,32 € REFORMA PART C/SANT PERE
46.456,32 €

DESPESES - SUPLEMENTS DE CRÈDIT
ECO
Projecte
RF
Import
Text Explicatiu
61913 2019/2/BOMBE/1
1
24.005,28 € URBANITZACIÓ LATERAL DELS BOMBERS
61914 2019/2/GALLA/1
1
70.647,54 € URBANITZACIÓ C/JOSEP GALLART
22101
2
40,00 € CANVI PROGRAMA - ALTA BENESTAR SOCIAL
22100
2
295,00 € CANVI PROGRAMA - ALTA BENESTAR SOCIAL
94.987,82 €

ECO
62100
22101
22100

Projecte

NOVES PREVSIONS D'INGRESSOS
RF
Import
Text Explicatiu
CE
24.005,28 € CCEE APORTACIÓ VEÏNS URB LATERAL BOMBERS
CE
70.647,54 € CCEE APORTACIÓ VEÏNS URB C/JOSEP GALLART
94.652,82 €

RF

DESPESES - BAIXES
Import
Text Explicatiu
46.456,32 € BAIXA SOBRANT COMPRA EDIFICI LES FAIXES
40,00 € CANVI PROGRAMA - BAIXA VIVENDA
295,00 € CANVI PROGRAMA - BAIXA VIVENDA
46.791,32 €

I una vegada efectuada la modificació de crèdit el resum per capítols és el següent:
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ORG PRO ECO
Projecte
03
1532 61916 2019/2/SPERE/1

ACTA DEL PLE

CODI
010

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2019 del
pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit,
finançats amb càrrec a noves previsions d’ingressos i baixes de crèdits d’altres
aplicacions del Pressupost vigent, segons el següent resum:

AJUNTAMENT DE MOIÀ
2019

DESPESES

IMPORT

CAPÍTOL I

Despeses de personal

2.537.000,03 €

CAPÍTOL II

Despeses en bbéns corrents i serveis

2.323.399,02 €

CAPÍTOL III

Despeses financeres

108.892,20 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

212.243,42 €

CAPÍTOL V

Fons de contingència

CAPÍTOL VI

Inversions reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

-

€

CAPÍTOL VIII

Actius financers

-

€

CAPÍTOL IX

Passius financers

38.000,00 €
6.199.976,55 €

869.796,45 €
12.289.307,67 €

TOTAL
INGRESSOS

IMPORT
3.588.500,00 €

CAPÍTOL I

Impostos directes

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

CAPÍTOL III

Taxes i altres ingressos

1.701.258,56 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

1.625.615,80 €

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

CAPÍTOL VI

Alienació de béns reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

CAPÍTOL VIII

Actius financers

CAPÍTOL IX

Passius financers

105.600,00 €
0,00 €
4.689.154,45 €
544.178,86 €
0,00 €
12.289.307,67 €

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.

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

35.000,00 €

ACTA DEL PLE

2019

3. Expedient 1027/2019. Proposta d’assignació de drets econòmics de
l’alcalde i els regidors per al mandat 2019-2023
Que presenta l’Alcalde-President per a la seva consideració a la sessió del Ple de
l’Ajuntament.

Fets
Vistes les eleccions locals celebrades el passat dia 26 de maig de 2019, i que en el ple
de l‘ajuntament celebrat el dia 15 de juny, es va constituir la nova corporació municipal.
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
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Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per a
la formalització dels presents acords.

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
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.

Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels tretze assistents dels
tretze regidors que formen el ple,

Acorda
Primer. Exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i percebran les retribucions que
tot seguit es detallen les persones següents:
Retribucions
31.339,45 €

(*)

(*) Aplicat topall establert a l’art. 75 de la llei 7/85, modificat per la llei 27/2013 (llei de
racionalització i sostenibilitat de l‘administració local).

El dret a la percepció d’aquestes retribucions s’iniciarà amb efectes del dia 25 de juliol
de 2019.
De forma extraordinària i per compensar els treballs de coordinació efectuats en el
termini comprès entre el dies 29 de juny i 24 de juliol de 2019, durant el qual dita persona
ha prestat amb dedicació exclusiva les seves tasques en aquest ajuntament, i atès que
l’alta a la seguretat social no es pot reconèixer amb efectes retroactius, s’estableix que
percebrà una quantitat extraordinària de 2.262,97 € (equivalent a la part proporcional
d’aquest període sense retribució) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
01.912.10000 del vigent pressupost municipal. En cas que la Tresoreria de la Seguretat
Social acceptés amb posterioritat a la data del Ple l’alta amb efectes al dia 1 de juliol de
2019 aquestes quantitats es pagarien incorporades a la nòmina.
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Nom i càrrec
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas (1a
Tinent d’Alcalde)

ACTA DEL PLE

Vist que per últim, l’esmentat text legal disposa que els membres de les corporacions
locals percebran indemnitzacions per les despeses efectives derivades de l’exercici dels
seus càrrecs, segons les normes d’aplicació general en les administracions públiques i
les que en desenvolupament de les mateixes, aprovi el ple de l’ajuntament.

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

Atès que d’altra banda, només els membres de la corporació que no tinguin dedicació
exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats i comissions de la corporació de què formin part, en la
quantia assenyalada pel ple de l’ajuntament.

Els membres de la corporació relacionats seran donats d’alta en el règim general de
la seguretat social si s’escau i les percepcions corresponents queden subjectes a la
retenció de l’IRPF.

Aquestes retribucions seran augmentades anualment en el percentatge assenyalat
cada any en la Llei de pressupostos generals de l’Estat referit a l’augment retributiu del
personal al servei de les administracions públiques.
En els supòsits de finalització de l’exercici del càrrec, la quitança consistirà en la part
proporcional meritada de la paga extraordinària corresponent i les vacances.
Segon. Exerciran el seu càrrec amb dedicació a temps parcial i percebran les
retribucions que tot seguit es detallen, que s’estableixen en funció del temps de dedicació
efectiva, i que ho seran en dedicació de mitja jornada, 18’75 hores, els regidors següents:
Retribucions
15.669,73 € (*)

(*) Aplicat topall establert a l’art. 75 de la llei 7/85, modificat per la llei 27/2013 (llei de
racionalització i sostenibilitat de l‘administració local).

L’horari d’assistència del regidor i les seves posteriors modificacions es penjaran a la
Seu Electrònica de l’ajuntament.
El dret a la percepció d’aquestes retribucions s’iniciarà amb efectes del dia 25 de juliol
de 2019, i els membres de la corporació relacionats seran donats d’alta en el règim
general de la seguretat social i les percepcions corresponents queden subjectes a la
retenció de l’IRPF.
De forma extraordinària i per compensar els treballs de coordinació efectuats en el
termini comprès entre el dies 11 i 24 de juliol de 2019, durant el qual dita persona ha
prestat amb dedicació parcial les seves tasques en aquest ajuntament, i atès que l’alta a
la seguretat social no es pot reconèixer amb efectes retroactius, s’estableix que percebrà
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Nom i càrrec
Sr. Sebastià Ferrer i Serra (2n Tinent
d’Alcalde) 50%

ACTA DEL PLE

La percepció d’aquestes retribucions és incompatible amb la percepció de dietes
d’assistència per a la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats o
comissions de la corporació, però és compatible amb la percepció d’indemnitzacions per
les despeses efectives derivades per l’exercici del seu càrrec d’acord amb l’article
75.3 i 4.

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

La percepció d’aquestes retribucions és incompatible amb la percepció d’altres
retribucions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens,
organismes o empreses d’ells dependents, així com pel desenvolupament d’altres
activitats, en els termes previstos en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

una quantitat extraordinària de 609,38 € (equivalent a la part proporcional d’aquest
període sense retribució) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 01.912.10000 del
vigent pressupost municipal. En cas que la Tresoreria de la Seguretat Social acceptés
amb posterioritat a la data del Ple l’alta amb efectes al dia 10 de juliol de 2019 aquestes
quantitats es pagarien incorporades a la nòmina.

cada any en la Llei de pressupostos generals de l’Estat referit a l’augment retributiu
del personal al servei de les administracions públiques.
En els supòsits de finalització de l’exercici del càrrec, la quitança consistirà en la part
proporcional meritada de la paga extraordinària corresponent i les vacances.
Tercer. Establir que els regidors que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial
percebran, amb efectes des del dia 10 de juliol de 2019, les dietes d’assistència per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats o comissions que tot seguit
es detallen:
Assistència al Ple de la Corporació
Assistència a les Juntes de Govern Local
Assistència a la Comissió Especial de
Comptes
Assistència a la Comissió Informativa
Permanent del Ple.

180,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €

La percepció d’aquestes dietes es consideren rendiments de treball i tributen per l’IRPF
segons les regles generals i les circumstàncies personals i familiars, i són imports bruts.
En el supòsit que es duguin a terme de forma consecutiva dues sessions del ple de
l’ajuntament perquè sigui convenient celebrar una sessió extraordinària de l’esmentat
òrgan, a efectes de la percepció de la dieta per assistència s’entendrà la concurrència a
una única sessió.
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Aquestes retribucions seran augmentades anualment en el percentatge assenyalat.
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La percepció d’aquestes retribucions és incompatible amb la percepció de dietes
d’assistència per a la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats o
comissions de la corporació, però és compatible amb la percepció d’indemnitzacions per
les despeses efectives derivades per l’exercici del seu càrrec d’acord amb l’article
75.3 i 4.

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

La percepció d’aquestes retribucions és incompatible amb la percepció d’altres
retribucions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens,
organismes o empreses d’ells dependents, així com pel desenvolupament d’altres
activitats, en els termes previstos en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Per acord del Ple de l’Ajuntament es podran crear altres òrgans col·legiats o
comissions segons el procediment establert i amb la fixació de les dietes corresponents.
L’import d’aquestes dietes per assistència a òrgans col·legiats serà incrementat
anualment en la mateixa proporció que l’increment de les retribucions dels càrrecs amb
dedicació exclusiva o dedicació parcial.
A banda també poden percebre indemnitzacions per les despeses efectives
ocasionades en l’exercici del seu càrrec amb justificació prèvia, segons les normes
d’aplicació general en les administracions públiques. Aquestes indemnitzacions per les
despeses efectives estaran exemptes de tributació per IRPF si estan per sota dels límits
fixats reglamentàriament.

Vist que en el Ple de la Corporació de data 17 d’abril de 2019 es va aprovar inicialment
el projecte d'obres municipals ordinàries de la Nova Estació Depuradora d’Aigües
Residuals de Moià redactat per Emma Parpal Llorens, amb un cost d’execució de
2.40.9428,23 euros més IVA el qual va ser sotmès a informació pública per un termini de
30 dies hàbils mitjançant publicació en el BOPB de 30 d’abril de 2019 i al DOGC de 2 de
maig de 2019.
Durant el termini d’informació al públic del projecte “Obres municipals ordinàries de la
Nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Moià”, es varen presentar les següents
al·legacions:
Vist l’informe emès per Stefan Stipsitz, tècnic de l’empresa adjudicatària del contracte
de Serveis de Supervisió del Projecte i Direccions Facultatives de les Obres de la Nova
Depuradora d’aigües Residuals de Moià, enginyer de Camins, Canals i Ports, amb
número de col·legiat 21689, de l’empresa SGS Tecnos S.A.
Atès que per part dels serveis tècnics municipals s’ha informat les al·legacions
presentades, en els quals es proposa la seva desestimació en base a les consideracions
següents:
“En relació a l’apartat A, exposició de motius, referent a les dades de càlcul a depurar,
segons l’informe realitzat pel sr. Stefan Stipsitz, enginyer de Camins, Canals i Ports, amb
número de col·legiat 21689, de l’empresa SGS Tecnos S.A, a banda de les dades
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Fets
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4. Expedient 625/2019. Proposta d'aprovació de la desestimació de les
al·legacions al projecte d'obres municipals ordinàries de la Nova Estació
Depuradora d’Aigües Residuals de Moià i aprovació definitiva del
projecte

ACTA DEL PLE

Quart. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i la seu electrònica del
web municipal.

En relació a la procedència de l’energia necessària per el funcionament, la potència
simultània de les instal·lacions de la nova EDAR, serà superior a 200kW, fa que sigui
inviable tècnicament que l’energia elèctrica de l’estació depuradora s’abasteixi amb
energia procedent d’autogeneració produïda en la parcel·la destina a les obres de
l’EDAR.
En relació els retrets per negligències i sol·licitud d’actuació, com s’ha exposat
anteriorment, s’ha consultat el departament d’activitats de l’ajuntament i s’ha informat que
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) i l’ajuntament, l’activitat, esmentada en
les al·legacions, té oberts expedients pel compliment dels paràmetres normatius, en
relació a aquest aspecte d’alta gravetat ambiental. (expedient sancionadors de normativa
d’aigües residuals i expedient sancionador vulneració del paràmetre “Amoni”).
En relació a l’apartat B, peticions d’esmenes al projecte, segons l’informe realitzat pel
sr. Stefan Stipsitz, enginyer de Camins, Canals i Ports, amb número de col·legiat 21689,
de l’empresa SGS Tecnos S.A:
Apartat 1: com s’ha exposat amb anteriorment, és realitzen unes previsions, que no
només té en compte el planejament vigent (RPGOU del 1984) i les posteriors
modificacions vigents, per la instal·lació de l’EDAR de vida útil a 20 anys, sinó també les
dades exposades en l’al·legació, el cens de la població del municipi, els històrics de
dades d’analítica tant de l’EDAR de Moià, les campanyes de control extern realitzades
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En relació els abocaments, s’ha consultat el departament d’activitats de l’ajuntament i
s’ha informat que l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) i l’ajuntament, l’activitat
esmentada en les al·legacions, té obert expedients pel compliment dels paràmetres
normatius, en relació a aquest aspecte d’alta gravetat ambiental.

ACTA DEL PLE

En relació a les qüestions respecte a la desconnexió de l’escorxador, segons s’ha
informat, tant si es realitza la desconnexió amb el corresponent by-pass en cas
necessitat, és l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), la que determinarà els
paràmetres per poder-ho fer, així com el control.

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

exposades en l’al·legació, s’han tingut en compte altres dades com són el cens de la
població del municipi, els històrics de dades d’analítica tant de l’EDAR de Moià, les
campanyes de control extern realitzades per l’Agència Catalana de l’Aigua, les dades
històriques de consum d’aigua, etc..... La construcció de la depuradora, es realitza en
base a una vida útil d’uns 20 anys de la instal·lació, en relació, amb aquest interval de
temps, és realitzen unes previsions, amb variables estadístiques, (principalment les
exposades anteriorment) que proporcionen un resultat en funció del qual s’obtenen els
paràmetres de disseny. Les dades obtingudes, donat que es tracta d’una instal·lació de
vida útil de 20 anys, ha de tenir en consideració, tant variables de decreixement com de
creixement, durant la seva utilització, el flux no serà constant, sense que aquest fet pugui
ocasionar un defecte o excés de la instal·lació, la EDAR contemplada en el projecte, té
en consideració aquests paràmetres, mitjançant un disseny òptim, amb la tecnologia
actual, ja que entre d’altres coses permetrà l’adaptació als paràmetres, sempre variants,
del flux d’entrada a la instal·lació.

per l’Agència Catalana de l’Aigua, les dades històriques de consum d’aigua, experiència
històrica amb altres EDAR d’altres municipis, etc.... La EDAR contemplada en el projecte
i amb la tecnologia actual, té en consideració aquests paràmetres, mitjançant un disseny
òptim, ja que entre d’altres coses permetrà l’adaptació a els paràmetres, sempre variants
(tipològic i volumètric, creixent i decreixent entre d’altres), del flux d’entrada a la
instal·lació.

Ø Els articles 231 a 236 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).
Ø Els articles 124 a 137 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Ø L'article 93 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
Ø Els articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
Ø Els articles 4 i 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
Ø Els articles 3 a 8 i 17 Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Vistos els antecedents, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta
en la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació definitiva per l'Alcalde de
conformitat amb l'article 21.1 o) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014.
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Fonaments de dret
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Apartat 3: el document exposat no contempla la contractació d’electricitat de fons
d’energia renovable, ja que serà en un futur i en una altre fase, la d’explotació, on l’equip
d’explotació podrà avaluar la viabilitat d’incloure un percentatge d’energia de fons
renovables. Aquest fet no presenta un factor limitant per a la contractació en fase
d’explotació de tarifes elèctriques amb un percentatge més elevat que l’habitual de fons
d’energia renovable”

ACTA DEL PLE

Apartat 2: com s’ha exposat amb anteriorment, la procedència de l’energia necessària
per el funcionament, la potència simultània de les instal·lacions de la nova EDAR, serà
superior a 200kW, fa que sigui inviable tècnicament que l’energia elèctrica de l’estació
depuradora s’abasteixi amb energia procedent d’autogeneració produïda en la parcel·la
destina a les obres de l’EDAR. No obstant, és un factor tecnològic, que possiblement el
llarg de la vida útil de la nova EDAR, variï, el que actualment no és possible, tècnicament,
en un futur sigui viable.

Per allò exposat el Ple de la Corporació, per majoria absoluta amb els vots a favor de
Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Gabriel Roselló Saurí, Gemma Bisbal Otero, Sebastià
Ferrer Serra i Laia Bonells i Oliver d’Ara Moià, els vots a favor de Dolç Nom de Maria
Tarter Armadans, Montserrat Girbau Passarel , Jordi Marsinyach Homs i de Jofre Torras
Soler de Junts per Moià, els vots a favor de Susana Tapia San Pedro de PSC Moià i les
abstencions de Basharat Changue Canalejo i Didac Rimoldi Camí de Capgirem Moià

Contracte de Redacció del Projecte, d’Execució de les Obres i
Objecte: d’Explotació Inicial de la nova Estació Depuradora d’Aigües
Residuals de Moià.
Autor del Projecte

Col·legi Oficial

Emma Parpal Llorens

Enginyeria química

Nom i Cognoms
Enginyera

Emma Parpal Llorens

Directora

Emma Parpal Llorens

Directora de l'execució

Emma Parpal Llorens

Constructor

Aquambiente Copcisa

Promotor

Ajuntament de Moià

Autor
d'Estudi
Seguretat i Salut

de

Coordinador de Seguretat
i Salut

Maria Pilar Alonso Aznar
Maria Pilar Alonso Aznar
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Segon. Aprovar definitivament el del projecte d'obres municipals ordinàries de la Nova
Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Moià.

ACTA DEL PLE

Primer DESESTIMAR les següents al·legacions presentades, en el període
d’exposició al públic, del Projecte de les Obres de Construcció de la nova depuradora
d’aigües residuals del Municipi de Moià en el terme municipal de Moià, realitzat per Emma
Parpal i Llorens enginyera química, amb número de col·legiat 19564-Q, de l’empresa
Aquambiente, responsable de tractament d’aigua, direcció tècnica, que forma part de la
UTE NOVA EDAR MOIÀ, en consideració a l’informe tècnic realitzat pel sr. Stefan
Stipsitz, enginyer de Camins, canals i Ports, número de col·legiat 21689.

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

Acorda

Tercer. Notificar els presents acords als interessats.
Quart. Dur a terme el replantejament del projecte d’obres, de conformitat amb l’article
236 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic.
Cinquè. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, i en el taulell d’anuncis de l’ajuntament, als efectes de
l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals.

Atès que la Diputació de Barcelona ens ha facilitat la xifra de població a 1 de gener de
2019, i d’acord amb la normativa vigent, s’ha de procedir a aprovar la gestió del nostre
Padró d’Habitants, en la data referenciada.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels tretze assistents dels
tretze regidors que formen el ple,

Acorda

ACTA DEL PLE

Atesa la gestió del Padró Municipal d’Habitants per part de la Diputació de Barcelona,
i corresponent a l’exercici de 2018.

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

5. Expedient 511/2019. Proposta d'aprovació de les xifres de població

Segon. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l'alcalde-president per a
la formalització del present acord.

6. Expedient 1361/2019. Proposta d'aprovació de les festes locals 2020
Fets
Vist que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local i es fixaran per Ordre
de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius
i per Acord del Ple.
Vist l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, segons el qual és
competència del Ple Municipal fixar les dues festes de caràcter laboral retribuïdes i no
recuperables.
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Primer. Aprovar la gestió del Padró d’Habitants del municipi de Moià, i els resultats de
la revisió anual del Padró municipal d’habitants, de la qual resulta que la xifra oficial de
població del municipi de Moià a 1 de gener de 2019 és de 6.276 habitants, dels quals
3.194 són homes i 3.082 són dones.

Vist que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels tretze assistents dels
tretze regidors que formen el ple,

Acorda
Primer. Proposar a l’autoritat laboral competent com a festes de caràcter local
retribuïdes i no recuperables per a l’any 2020 els dies 20 de gener i 17 d’agost de 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 setze de juliol de 2019 es va emetre informe de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb setze de juliol de 2019 es va emetre Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb setze de juliol de 2019 per
Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per majoria absoluta amb els vots a favor de
Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Gabriel Roselló Saurí, Gemma Bisbal Otero, Sebastià
Ferrer Serra i Laia Bonells i Oliver d’Ara Moià, els vots a favor de Dolç Nom de Maria
Tarter Armadans, Montserrat Girbau Passarel , Jordi Marsinyach Homs i de Jofre Torras
Soler de Junts per Moià, els vots a favor de Susana Tapia San Pedro de PSC Moià i les
abstencions de Basharat Changue Canalejo i Didac Rimoldi Camí de Capgirem Moià

Acorda
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2019 del
pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit,
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7. Modificació de crèdits 10/2019

ACTA DEL PLE

Tercer. Facultar tant àmpliament com en Dret sigui necessari a l’Alcalde President per
a la formalització d’aquests Acords.

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

Segon. Comunicar-ho als Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament
d’Empresa i Coneixement per tal que els inclogui a l’Ordre de Calendari de Festes Locals
a Catalunya per a l’any 2020.

finançats amb càrrec a noves previsions d’ingressos i baixes de crèdits d’altres
aplicacions del Pressupost vigent, segons el següent resum:
CODI
010

ORG PRO ECO
Projecte
03
1532 61916 2019/2/SPERE/1

CODI
020
020
020
020

ORG
03
03
09
09

CODI
020
020

ORG PRO ECO
Projecte
03
35018 2019/2/BOMBE/1
03
35019 2019/2/GALLA/1

CODI
080
080
080

ORG
01
01
01

Projecte

RF

DESPESES - BAIXES
Import
Text Explicatiu
46.456,32 € BAIXA SOBRANT COMPRA EDIFICI LES FAIXES
40,00 € CANVI PROGRAMA - BAIXA VIVENDA
295,00 € CANVI PROGRAMA - BAIXA VIVENDA
46.791,32 €

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

DESPESES

IMPORT

CAPÍTOL I

Despeses de personal

2.537.000,03 €

CAPÍTOL II

Despeses en bbéns corrents i serveis

2.323.399,02 €

CAPÍTOL III

Despeses financeres

108.892,20 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

212.243,42 €

CAPÍTOL V

Fons de contingència

CAPÍTOL VI

Inversions reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

-

€

CAPÍTOL VIII

Actius financers

-

€

CAPÍTOL IX

Passius financers

38.000,00 €
6.199.976,55 €

869.796,45 €
12.289.307,67 €

TOTAL
2019

INGRESSOS

IMPORT
3.588.500,00 €

CAPÍTOL I

Impostos directes

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

CAPÍTOL III

Taxes i altres ingressos

1.701.258,56 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

1.625.615,80 €

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

CAPÍTOL VI

Alienació de béns reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

CAPÍTOL VIII

Actius financers

CAPÍTOL IX

Passius financers

35.000,00 €

105.600,00 €
0,00 €
4.689.154,45 €
544.178,86 €
0,00 €
12.289.307,67 €

TOTAL
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ECO
62100
22101
22100

NOVES PREVSIONS D'INGRESSOS
RF
Import
Text Explicatiu
CE
24.005,28 € CCEE APORTACIÓ VEÏNS URB LATERAL BOMBERS
CE
70.647,54 € CCEE APORTACIÓ VEÏNS URB C/JOSEP GALLART
94.652,82 €
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PRO
9200
1522
1522

DESPESES - SUPLEMENTS DE CRÈDIT
ECO
Projecte
RF
Import
Text Explicatiu
61913 2019/2/BOMBE/1
1
24.005,28 € URBANITZACIÓ LATERAL DELS BOMBERS
61914 2019/2/GALLA/1
1
70.647,54 € URBANITZACIÓ C/JOSEP GALLART
22101
2
40,00 € CANVI PROGRAMA - ALTA BENESTAR SOCIAL
22100
2
295,00 € CANVI PROGRAMA - ALTA BENESTAR SOCIAL
94.987,82 €

ACTA DEL PLE

PRO
1532
1532
2310
2310

DESPESES - CRÈDIT EXTRAORDINARI
RF
Import
Text Explicatiu
2
46.456,32 € REFORMA PART C/SANT PERE
46.456,32 €

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.

9. Precs i Preguntes
Les intervencions que s’han produït en el Punt de Precs i Preguntes del Ple han quedat
enregistrades en el Vídeo de la Sessió certificat pel Secretari, custodiat al Servidor a
disposició dels Regidors i qualsevol altre interessat i publicat a la Web Municipal per a
general coneixement, el qual forma part integrant d’aquesta Acta a tots els efectes legals.
A l’hora senyalada “ut supra” l’Alcalde-President aixeca la sessió de la qual com a
Secretari estenc aquesta Acta.

ACTA DEL PLE

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 pel Secretari, custodiat al Servidor
a disposició dels Regidors i qualsevol altre interessat i publicat a la Web Municipal per a
general coneixement, el qual forma part integrant d’aquesta Acta a tots els efectes legals.
S’ha donat compte dels Decrets d’alcaldia del núm. 275/2019 al núm. 391/2019.

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

8. Activitat de Control

Es porposa entrar pel tràmit d’urgència els següents acords:
Moció per declarar Moià municipi antifeixista
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels tretze assistents dels tretze regidors que
en formen el ple acorda incloure el punt pel tràmit d’urgència .
Moció en defensa dels serveis públics i contra la Llei Aragonés
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta amb els vots a favor de de Basharat
Changue Canalejo i Didac Rimoldi Camí de Capgirem Moià, els vots a favor de Susana
Tapia San Pedro de PSC Moià, els vots en contra de Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer,
Gabriel Roselló Saurí, Gemma Bisbal Otero, Sebastià Ferrer Serra i Laia Bonells i Oliver
d’Ara Moià i els vots en contra de Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, Montserrat Girbau
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Punts d’urgència

Passarel , Jordi Marsinyach Homs i de Jofre Torras Soler de Junts per Moià acorda no
incloure el punt pel tràmit d’urgència .
Moció per a l’elaboració i aprovació del Reglament Orgànic Municipal (ROM)
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels tretze assistents dels tretze regidors que
en formen el ple acorda incloure el punt pel tràmit d’urgència .

Atès que des de llavors fins a l'actualitat sempre han existit entitats i col·lectius de
caràcter feixista i autoritari, generalment representant una part minoritària de la societat,
de la mateixa manera que han existit organitzacions dedicades a conservar la memòria i
advertir-nos dels perills que comporta la temptació feixista.
Atès que, tot i això, tant a Europa com a la resta del món a l'extrema dreta i les
polítiques ultranacionalistes, xenòfobes, racistes i autoritàries estan experimentant un clar
creixement tant en l'àmbit social com polític, a vegades reivindicant sense complexos el
nazisme i a vegades adoptant d'aparences deslligades del passat però sempre traient
partit de les pors i els odis presents a les societats. Aquesta tendència inclou la presència,
per primera vegada, d'un partit d'extrema dreta al parlament espanyol.
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Atès el compliment de 74 anys del final de la Segona Guerra Mundial i de l'alliberament
per les tropes aliades dels camps de concentració nazis, els camps de l'horror i la mort.

ACTA DEL PLE

Presentada pel grup municipal Capgirem Moià - Candidatura d'Unitat Popular Atès
el compliment de 80 anys del final de la Guerra Civil espanyola on un alçament
feixista contra la legalitat republicana va comportar una cruenta guerra civil i una
dictadura feixista i militar que durant quaranta anys va anorrear els drets si els llibertats de
tots els pobles d'Estat espanyol.

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

10. Moció per declarar Moià municipi antifeixista

Atès que des de l'inici del Procés d'Autodeterminació a Catalunya s'ha viscut un
ressorgiment dels grupuscles d'extrema dreta i lligats al constitucionalisme més radical que
han protagonitzat incidents i agressions per tot el territori, algunes de les quals a la nostra
comarca. Aquests grupuscles han comptat, a més, amb el silenci i/o la complicitat de
mitjans de comunicació i partits polítics.

Atès que entenem que hi ha recursos per expressar totes les idees legítimes de
manera democràtica i sense imposicions autoritàries, però sempre partint de la defensa
de la Declaració dels Drets Humans, valor inqüestionable en una democràcia real.
Atès que el feixisme és una ideologia d’acció -basada en la negació pràctica de la
igualtat humana, dels Drets Humans i de la raó- que imposa les idees a través de la
violència i el terror indiscriminats sempre que li és possible, no es pot considerar com una
opció legítima sotmesa a la llibertat d’opinió.
Atès que com a poble no ens podem permetre oblidar el que va representar, representa
i pot representar el feixisme per a les llibertats individuals i col·lectives.

ACTA DEL PLE

Atès que aquestes agressions són sempre unidireccionals i motivades per una
ideologia d'odi a la diferència política i ideològica o per motius racistes, xenòfobs i
misògins.

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

Atès que l'augment de l'activitat d'aquests grupuscles no ha tingut en cap cas una
resposta clara i contundent per part de l'estructura legal vigent que hagi impedit o dificultat
que continuessin les seves accions.

Acorda:
Preliminarment. Declarar la urgència del debat i votació d’aquesta proposta.
Primer. Que Moià es declari formalment Municipi Antifeixista.
Segon. Que l'Ajuntament denunciï de forma clara, pública i explicita qualsevol agressió
i o acte intimidatoris de caràcter feixista així com aquelles declaracions o actituds que
comportin banalitzar o normalitzar actituds feixistes, racistes i xenòfobes.
Tercer. Que l'Ajuntament es personi com a acusació popular contra qualsevol acte
delictiu d'aquest tipus que, presumptament, s'hagi produït al municipi.
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Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels tretze assistents dels
tretze regidors que en formen el ple

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

11. Moció en defensa dels serveis públics i contra la Llei Aragonés
No s’inclou pel tràmit d’urgència

12. Moció per a l’elaboració i aprovació del Reglament Orgànic
Municipal (ROM)
Presentada pel grup municipal Capgirem Moià - Candidatura d'Unitat Popular Cal
remuntar-se al 2008 quan en aquest ajuntament ja es va parlar i iniciar tràmits
per a la elaboració d’un ROM sense èxit.

Cal establir un calendari per iniciar la redacció d’aquest Reglament, i cal tenir en
compte també el tràmit que preveu la Legislació vigent, concretament amb el tràmit de
consulta pública prèvia de projectes normatius, per afavorir la participació de la
ciutadania en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments,
d’acord amb l’article
133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

Sembla evident donats els precedents, la necessitat d’establir uns terminis clars,
que ens permetin no demorar més un tema que s’arrossega des del 2008, i que ha de
millorar els mecanismes de participació i fiscalització ciutadana de l’activitat municipal.

ACTA DEL PLE

Durant aquesta passada legislatura, tot i disposar d’una comissió específica
encarregada de la redacció d’aquest reglament, finalitza la legislatura sense concloure
amb èxit aquest objectiu.

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. La necessitat i
oportunitat d’aprovar-la.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
Aquesta disposició es complementa amb les previsions de l’article 69 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, les quals estableixen també l’obligatorietat d’obrir canals de consulta que
facilitin la participació ciutadana en l’elaboració de normes, i obliguen a fer públics els
resultats d’aquests processos.
El ROM, és un reglament que no és altra cosa que la concreció a nivell local del
que preveu la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, permet
desenvolupar i adaptar alguns mecanismes que poden facilitar la relació entre els
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Per tant, amb caràcter previ a l’elaboració d’un projecte o avantprojecte de llei o de
reglament, s’ha de demanar l’opinió a la ciutadania i a les organitzacions més
representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

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

Acorda
Preliminarment. Declarar la urgència del debat i votació d’aquesta proposta.
Primer. Creació de la comissió redactora del ROM o actualització de la ja existent
a la passada legislatura en el proper ple del mes de setembre. Convocar la primera
sessió de treball entre els grups municipals en els propers 15 dies per redactar un
esborrany de ROM, amb el vist i plau de Secretaria, que haurà de ser inclòs en
l’acord de creació de la comissió redactora al mateix ple del mes de setembre de
2019.
Segon. Obrir el període de consulta prèvia per informar a les veïnes i veïns de
l’inici del procés de redacció de ROM durant 20 dies hàbils a partir de l’endemà de
l’aprovació de l’acord al Ple. Fer públic el procés de redacció i obrir una via telemàtica
i presencial, per tal que aquells veïns/es, entitats i organitzacions que vulguin fer
aportacions a la comissió redactora del ROM, ho puguin fer amb facilitat.
Tercer. La comissió redactora del ROM marcarà el calendari pel seguiment del
treball de redacció del ROM, havent de tenir el document preparat per iniciar
l’aprovació inicial en un termini màxim de 3 mesos.
Quart. APROVACIÓ INICIAL del ROM en el Ple ordinari en un termini màxim de
3 mesos i inici de l’exposició pública del document ( 30 dies hàbils des de la última
publicació de l’ANUNCI – Tauler electrònic i BOPB)
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Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels tretze assistents dels
tretze regidors que en formen el ple

ACTA DEL PLE

En aquest sentit, algunes de les aportacions que pot fer un ROM poden passar per
regular i garantir la participació de veïns/es, entitats i organitzacions al Ple municipal,
regular les consultes populars, el funcionament de les comissions de treball... entre
moltes altres coses.

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

òrgans de govern de l’administració local i els veïns/es, establint mecanismes de
participació directa.
S’ha de regular d’una manera específica la informació i participació ciutadana i les
normes particulars de procediment administratiu, així com la manera en que s’han
d’aplicar en aquest
Ajuntament, sobre la base dels principis d’objectivitat i transparència, celeritat i
eficàcia que han de presidir l’actuació municipal, i l’aplicació de les noves tecnologies
en l’àmbit de l’organització tant interna com de relació amb la ciutadania amb l’objecte
d’establir els canals necessaris per a facilitar la participació de tots els ciutadans i
ciutadanes en els assumptes públics municipals, i aconseguir així una societat
participativa, conscient i responsable dels assumptes que els afectin, com autèntics
titulars dels drets que es deriven d’aquests, dels que aquest Ajuntament és únicament
el seu gestor.

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

Cinquè. Utilitzar tots els mitjans dels que disposa l’ajuntament per tal d’informar
als i les veïnes durant el període d’informació pública (web, xarxes socials,
audiència pública, taulells d’anuncis, butlletí...), sobre el que és un ROM, per a què
serveix, i la importància de la seva aprovació.
Sisè. Publicitar per tots els mitjans possibles dels que disposa l’ajuntament, del
període d’al·legacions i la formula per a presentar-les, per tal de facilitar la participació
popular, formulant aportacions al reglament treballat per la comissió.
A l’hora senyalada “ut supra” l’Alcalde-President aixeca la sessió de la qual com a
Secretari estenc aquesta Acta.
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El Secretari, Joaquim Rosell i López
Vistiplau, l’Alcalde-President, Dionís Guiteras Rubio.
Signat digitalment al marge.

ACTA DEL PLE

La poso jo, el Secretari, amb el vistiplau del President, per fer constar que aquesta
Acta ha estat aprovada pel Ple de data divuit de setembre de dos mil dinou

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

Diligència d’aprovació de l’Acta

