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ANNA Mª MARTÍ I TANTIÑA, SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT 

DE MOIÀ,  
 
 

CERTIFICO 
 

 
Que el Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia vint-i-nou de març  
de dos mil disset va prendre per majoria absoluta dels tretze regidors/es 

assistents, dels tretze que formen el consistori, amb deu vots a favor del grup 
municipal Ara Moià i tres vots en contra del grup municipal CiU els presents acords 

que literalment transcrits són els següents: 
 

“APROVACIÓ DEL PRSSUPOST GENERAL MUNICIPAL 2017 
 
DICTAMEN 

 
Antecedents 

 
Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici 
econòmic 2017, així com les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal 

comprensiva de tots els llocs de treball, 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 favorable 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. 
 

Fonaments de Dret 

 

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la legislació 
vigent, i els pressupostos dels organismes i 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 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. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 
vint-i-dos de març de dos mil disset, amb deu vots a favor del grup municipal Ara 
Moià, i tres abstencions del grup municipal Convergència i Unió,  es proposa al Ple 

de la Corporació l'adopció dels següents 
 

ACORDS 

PRIMER.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Moià 

per a l’exercici 2017, el qual, resumit per capítols i per a cadascun dels 
corresponents organismes i empreses que l’integren, és el següent: 

 

 
 

SEGON.- APROVAR inicialment la plantilla i el catàleg de llocs de treball reservats 
a funcionaris, personal laboral i personal eventual per a l’exercici 2017. 

 

TERCER.- APROVAR les bases d’execució del pressupost general. 
 

QUART.- EXPOSAR el pressupost 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. 
 

CINQUÈ.- CONSIDERAR l’aprovació inicial del pressupost general 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 

DESPESES AJUNTAMENT OOAA MUSEU TRANSF INTERNES CONSOLIDAT

CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL 2.111.068,21 €        33,86% 180.572,01 €          99,28% 2.291.640,22 €              

CAPÍTOL II DESP.BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2.019.331,53 €        32,39% 1.303,47 €              0,72% 2.020.635,00 €              

CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES 167.040,78 €           2,68% -  €                       0,00% 167.040,78 €                 

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 220.990,50 €           3,54% -  €                       0,00% 42.000,00 €-                178.990,50 €                 

CAPÍTOL V FONS DE CONTINGÈNCIA 49.439,43 €             0,79% 0,00% 49.439,43 €                   

CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS 252.943,79 €           4,06% -  €                       0,00% 252.943,79 €                 

CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL -  €                        0,00% -  €                       0,00% -  €                              

CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS 11.611,68 €             0,19% -  €                       0,00% 11.611,68 €                   

CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS 1.401.722,37 €        22,48% -  €                       0,00% 1.401.722,37 €              

TOTAL 6.234.148,29 €        100% 181.875,48 €          100% 42.000,00 €-                6.374.023,77 €              

INGRESSOS AJUNTAMENT OOAA MUSEU TRANSF INTERNES CONSOLIDAT

CAPÍTOL I IMPOSTOS DIRECTES 3.527.500,00 €        56,58% -  €                       0,00% 3.527.500,00 €              

CAPÍTOL II IMPOSTOS INDIRECTES 45.000,00 €             0,72% -  €                       0,00% 45.000,00 €                   

CAPÍTOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.152.375,01 €        18,48% 99.000,00 €            54,43% 1.251.375,01 €              

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.408.473,28 €        22,59% 82.875,48 €            45,57% 42.000,00 €-                1.449.348,76 €              

CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS 100.800,00 €           1,62% -  €                       0,00% 100.800,00 €                 

CAPÍTOL VI ALIENACIÓ DE BÉNS REALS -  €                        0,00% -  €                       0,00% -  €                              

CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL -  €                        0,00% -  €                       0,00% -  €                           -  €                              

CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS -  €                        0,00% -  €                       0,00% -  €                              

-  €                        0,00% 0,00%

TOTAL 6.234.148,29 €        100% 181.875,48 €          100,00% 42.000,00 €-                6.374.023,77 €              
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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.  

 

SISÈ.- REMETRE còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 

 
SETÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president 
per a la formalització dels presents acords.” 

 
 

 
La present certificació s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta corresponent, 
segons el disposat a l’article 206 del reglament d’organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre. 
 

             
I perquè així consti expedeixo i lliuro el present certificat, amb el vist-i-plau del 
Sr. Alcalde a Moià, trenta-u de març de dos mil disset. 

 
 

 
Vist i plau 
L'Alcalde 

 
Ref.rpc 

Signat digitalment 
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