
 
 
 
 
 

  

 
Foli 1 de 1 

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

MIQUEL COLOM I CANAL, com a Secretari de l’AJUNTAMENT de MOIÀ,  

Certifico: 
Que el Ple de la Corporació, en sessió tinguda en data 18 d’abril de 2018 va 

prendre, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, els 
següents 

Acords: 
Departament: Secretaria 
Tema: Festes Locals 2019 
Expedient: 826/2018 

Fets i Fonaments de Dret 
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, 

 
Vist que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa General d’11 d’abril de 2018, 
 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, amb els 

vots a favor dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Núria Reynés, 
Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Mireia Cañas, Anna Roca i Marc Pardo, 
del Grup Polític Municipal d’AraMoià, i de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter, 
Montserrat Girbau i Rosalia Membrive, del Grup Polític Municipal del PDeCAT, 

Acorda: 
Primer. Proposar a l’autoritat laboral competent com a festes de caràcter local 

retribuïdes i no recuperables per a l’any 2019 els dies 10 de juny i 17 d’agost de 
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 2019. 

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

 
I perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que li corresponguin, estenc 

aquesta CERTIFICACIÓ amb el vistiplau de l’Alcalde-President. 
 
El Secretari, Miquel Colom Canal. 
Vistiplau l’Alcalde, Dionís Guiteras Rubio. 
Signat digitalment al marge 
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