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Amparo Vila Corujo, com a secretària de l’AJUNTAMENT DE MOIÀ,

Certifico:
Que el Ple de la Corporació, en sessió tinguda en data setze de desembre de dos
mil vint, a reserva dels temes que resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, va
prendre els següents acords:

Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici
econòmic 2021, així com, les seves Bases d'Execució, la Plantilla de Personal
comprensiva de tots els llocs de treball i el catàleg, de conformitat amb el que es
disposa en els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes
Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la
Llei 39/1988.
L’interventor de l’Ajuntament ha emès l’informe que figura a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
Un dels Annexos correspon al Catàleg de llocs de treball.
S’ha annexat a l’expedient l’Acta de la mesa de negociació sindical de data 2 de
desembre de 2020.

Fonaments de dret
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent, i els pressupostos de les empreses que l’integren els han proposat prèviament
els òrgans competents, conformement als seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles
162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
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refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90,
de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988; i la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data 9 de desembre
de 2020.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, amb els vots a favor de Dionís Guiteras
Rubio, Montserrat Ferrer Crusellas, Sebastià Ferrer Serra, Gabriel Roselló Saurí,
Gemma Bisbal Otero i Laia Bonells Oliver d’Ara Moià, amb els vots a favor de
Montserrat Girbau Passarell, Jordi Marsinyac Homs i Jofre Torras Soler de Junts per
Moià, amb el vot a favor Susana Tapia San Pedro de PSC Moià i els vots en contra
de Dídac Rimoldi Camí i Basharat Changue Canalejo de Capgirem Moià:

Acorda:
Primer.

Aprovar inicialment el catàleg de llocs de treball per a l’exercici 2021.

Tercer.
Considerar l’aprovació inicial del catàleg de llocs de treball com a
definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini
d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i l’article 169 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.
Quart.

Remetre còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
per a la formalització dels presents acords.”
I perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que li corresponguin, estenc aquesta
CERTIFICACIÓ amb el vistiplau de l’Alcalde-President.
La secretària, Amparo Vila Corujo
Vistiplau, l’Alcalde, Dionís Guiteras Rubio
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Segon.
Exposar l’expedient al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.

