ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 6 DE SETEMBRE DE 2012, NÚM. 10
Data i hora d'inici: 6 de setembre de 2012 a les 20.30 hores
Data i hora de finalització: 6 de setembre de 2012 a les 21.30 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Glòria Mascaró i Crusat
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés
Sr. Ramon Crespiera i Sucarrats
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sr. LLorenç Fort Vidal
Sra. Sara Verdaguer Vilaró
Sr. Francesc-Josep Torres i Farràs
Sr. Josep Antoni Martínez i Góngora
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Excusen la seva absència
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE

DEL

DIA

A - ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 5 DE JULIOL DE 2012
L’Alcalde obre la sessió i llegida l’acta de la sessió ordinària de data 5 de juliol de 2012,
que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada si no hi ha objeccions per
part dels assistents.
Atès que no es formulen esmenes, el sr. Alcalde declara aprovada l’acta per unanimitat
i ordena la seva transcripció al llibre corresponent
2. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST 2012
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3 I
4/2012
DICTAMEN
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Considerant que existeixen despeses, que no poden demorar-se fins a l’exercici
següent, per a les què no existeix crèdit, per tot això es fa necessària la modificació
per suplements de crèdit, la concessió de ’un crèdit extraordinari finançat amb càrrec a
baixes de crèdits d’altres aplicacions, les baixes de crèdits d’altres partides del
pressupost vigent no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el
respectiu servei, i davant la necessitat d’efectuar transferències de crèdits d’altres
aplicacions del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a diferent grup de
funció que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal.
Considerant que amb data 29-08-2012, es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data 29-08-2012 es va emetre Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data 29-08-2012 per
Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa del Ple en sessió de data 30-082012, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels presents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3 i 4/2012 del
pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit, crèdits extraordinaris
finançat amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions i transferències de crèdits
d’altres aplicacions del Pressupost vigent d’acord amb el següent resum per capítols:
2012
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTAL
2012
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTAL

DESPESES
Despeses de personal
Desp.béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

2.897.477,81 €
1.994.429,15 €
718.388,22 €
365.759,32 €
13.060,21 €
- €
- €
840.233,74 €
6.829.348,45 €

INGRESSOS
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació de béns reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

3.685.000,00 €
100.000,00 €
1.314.200,00 €
1.591.950,00 €
125.500,00 €
0,00 €
12.698,45 €
0,00 €
0,00 €
6.829.348,45 €

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
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reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldreles.
El Ple municipal per unanimitat aprova el present dictamen
3. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
DICTAMEN
Vista la presentació a l'àrea d'intervenció, de factures o crèdits corresponents a
exercicis anteriors al corrent.
Atès l’informe de Secretaria emès en data 27 d’agost de 2012 en relació amb el
procediment i la Legislació aplicable per procedir al reconeixement extrajudicial dels
crèdits de l’expedient 1/2012 corresponent a un altre exercici pressupostari.
Atès l’informe d’Intervenció de data 29 d’agost i en aplicació de l’article 60.2 del Reial
Decret 500/1990 de 20 d’abril, en què l'aprovació dins l'exercici corrent, del
reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors, que no s'havien
presentat amb temps i forma, és competència del Ple de la Corporació, i que en aquest
cas concret és possible la seva realització.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple en la sessió de data 30
d’agost de 2012, es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels presents
ACORDS
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits corresponents a exercicis anteriors
que es relacionen en l’Annex I adjunt a l’expedient, d’import 3.541,39 €, corresponent
al capítol II.
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2012, els crèdits corresponents
a les 7 factures amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents, de les quals
es va realitzar la retenció corresponent, per un import total de 3.541,39 euros.
El Ple municipal per unanimitat aprova el present dictamen.
4. FESTES LOCALS ANY 2013
DICTAMEN
Vista l'Ordre EMO/185/2012 de 22 de juny publicada al DOGC 6159 de 28 de juny de
2012, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a
l'any 2013.
Vist que de les 14 festes laborals, dues tindran caràcter local i que es fixaran per Ordre
del Conseller d'Empresa i Ocupació a aproposta dels municipis respectius.
Vist que tal i com estableix l'article del Reial decret 2001/1983 de 28 de julio, és
competència del Ple Municipal fixar les dues festes de caràcter local.
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Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple, en sessió celebrada el dia
30 d'agost de 2012, es proposa al Ple l'adopció dels presents
ACORDS
PRIMER. ESTABLIR com a festes locals per a l'any 2013 següents dies:
- 20 de maig de 2013 en substitució del dia 20 de gener que és diumenge.
- 16 d'agost en substitució del dia 17 d'agost que és dissabte.
SEGON. COMUNICAR-HO als serveis territorials d'Empresa i Ocupació per tal d'incloure
la relació a l'Ordre de Festes Locals de Catalunya per a l'any 2013.
El Ple Municipal per unanimitat aprova el present dictamen.
5. PROPOSTA PER DETERMINAR ELS LÍMITS TERRITORIALS DEL MUNICIPI I
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE
DELIMITACIÓ
DICTAMEN
Vist l'art. 28.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel qual s'impulsa l'elaboració
del Mapa municipal de Moià als efectes de determinar els límits territorials.
Atès el disposat a l'art. 28.1 del Decret 244/2007 de 6 de novembre, pel qual es regula
la constitució i demarcació territorial dels municipis de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple en sessió de data 30 d'agost
de 2012, es proposa al Ple de l'adopció dels presents
ACORDS
PRIMER. INICIAR l'expedient de delimitació del terme municipal de Moià, a proposta
de la comunicació rebuda el 02/07/2012 registre d'entrada 2336, de la Direcció
General d'Administració Local, sobre l'elaboració del mapa municipal.
SEGON. CREAR I NOMENAR la comissió municipal de delimitació de l'Ajuntament de
Moià, amb els municipis colindants, que estarà integrada pels següents membres:
Dionís Guiteras i Rubio, alcalde President de l'Ajuntament de Moià
Albert Clusella i Vilaseca, regidor d'Urbanisme i Territori
Joan Maria Navarro i Clarà, regidor de Via Pública
Tècnic: David Serrabassa
Anna Maria Martí i Tantiñà, secretària accidental
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TERCER. COMUNICAR el present acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i als Ajuntament colindants.
El Ple Municipal per unanimitat aprova el present dictament
6. FORMALITZACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT BANC DE VALÈNCIA
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE
LES CONDICIONS D’UN PRÉSTEC EN
SUBSTITUCIÓ D'UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT FORMALITZADA PER LA SOCIETAT
MUNICIPAL MOIÀFUTUR SA I AVALADA PER L’AJUNTAMENT MOIÀ
DICTAMEN
Davant la situació econòmico-financera de l’Ajuntament de Moià i la consegüent
dificultat de fer en front al compliment de les obligacions econòmiques derivades de
l’operació de crèdit concertada entre el Banc de València i la societat municipal
Moiàfutur i avalada per l’ajuntament de Moià
Atès l’informe elaborat per l’interventor municipal.
Atès l’article 14 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, que determina la prioritat absoluta en el pagament del deute
públic.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple en sessió de data 30 d'agost
de 2012, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels presents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la modificació de l‘operació de préstec concertada amb el Banc de
València d’acord amb les següent condicions:
TITULAR: AJUNTAMENT DE MOIA.
IMPORT: 200.000 €.
TERMINI: 12 ANYS (els dos primers de carència, es pagaran únicament interessos)
INTERÈS 1r ANY: 5,30 %
INTERÈS A PARTIR DEL 2N ANY: EUR 1 ANY + 4.
COMISSIÓ APERTURA: 1%
COMISSIÓ CANCEL·LACIÓ TOTAL I PARCIAL: 1,5%
SEGON. Condicionar el punt anterior a l’atorgament de l’autorització prèvia preceptiva,
per part de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Facultar al sr. Alcalde per a l'execució i formalització dels presents acords.
Sr. Crespiera.- L’operació que es planteja ve derivada d’una pòlissa de crèdit de
200.000 € a un any subscrita per la Societat Municipal Moiafutur S.A. el 30.07.2007
amb l’aval de l‘ajuntament. Aquesta operació tenia com a finalitat finançar un
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pagament al Ministeri de l’Interior per assolir la propietat de l’edifici de l’antiga
Caserna de la Guàrdia Civil que s’havia previst convertir-la en habitatges socials.
Aquesta pòlissa, amb el corresponent aval de l’ajuntament, es va anar renovant, any a
any (2008, 2009 i 2010) a la legislatura anterior, malgrat no haver estat ratificades les
renovacions pel Ple Municipal.
En vèncer l’última renovació el 31.07.2011 va restar pendent de cancel·lació per la
manca de liquiditat de la Societat Municipal i l’espera de les decisions que es
prenguessin sobre el seu futur.
Posteriorment, davant la impossibilitat de fer front per part de l’ajuntament a l’aval de
l’operació es va iniciar una negociació amb el Banc per tal de poder-lo assumir a través
d’una operació de préstec a 12 anys amb dos anys de carència d’amortització de
capital.
Aquesta operació s’havia de plantejar en el punt número 3 de l’ordre del dia del ple del
12.01.2012, però per manca d’acord en un altre punt de l’ordre del dia (punt 4) a
petició de l’alcaldia es va retirar conjuntament els punts 2,3 i 4.
Amb data 07.06.2012 vam rebre la notificació judicial del procediment executiu iniciat
pel Banc de València contra l’ajuntament en la seva condició d’avalador de l’operació.
Després de negociar amb l’entitat es va arribar a l’acord de formalitzar l’operació, en
les mateixes condicions del préstec i dels interessos de demora que s’havien previst
mesos enrere, però amb l’afegit de les despeses judicials (15.365,81 €).
És important remarcar, en relació a aquesta operació, un paràgraf de l'informe
d'intervenció que diu textualment el que segueix:
“ A judici del sotasignat en la concertació de l’operació inicial, així com en l’aval atorgat
per l’ajuntament de Moià no es va tenir en compte els riscos associats ni la capacitat
necessària per fer front a obligacions futures. Tampoc va ser comunicada a Política
Financera de la Generalitat de Catalunya, malgrat el que establien les disposicions
normatives vigents. Aquestes irregularitats podrien ser causa de responsabilitat en
haver causat un greu perjudici a l’ajuntament de Moià i no haver-se donat compliment
als requisits formals exigits i més tenint en compte que donada la situació econòmica
de l’ajuntament de Moià es trobava en règim d’autorització prèvia
El Ple Municipal per unanimitat aprova el present dictamen
7. PRONUNCIAMENT PÚBLIC DE RECLAMACIÓ DE DOCUMENTS MUNICIPALS
ALS ARXIUS DE SALAMANCA
DECLARACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MOIÀ RECLAMANT LA RESTITUCIÓ DE
DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL RETINGUDA A L'ARXIU DE SALAMANCA
DICTAMEN
Vista la iniciativa impulsada per la COMISSIÓ DE LA DIGNITAT sobre la recupreació de
documents pertanyents a ajuntament catalans que hi ha a l'arxiu de Salamanca.
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Vist que entre aquest documents, hi ha relacionada una acta de l'any 1931 de
l'Ajuntament de Moià.
Vist el dret de les institucions a recuperar la seva memòria històrica i a la restitució del
seu arxiu institucional i documents confiscats.
Vist l'art. 54 de la llei de Patrimoni Històric que estableix que qui hagi disposat de
documents històrics per desenvolupar una determinada funció, que no siguin de la
seva propietat, els haurà de restituir una vegada finalitzada aquesta funció.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple, en sessió celebrada el dia
30 d'agost de 2012, es proposa al Ple l'adopció dels presents
ACORDS
PRIMER. Reclamar públicament la restitució de la documentació municipal propietat
d'aquest Ajuntament retinguda a l'arxiu de Salamanca, per reintegrar-la al seu arxiu
institucional.
SEGON. Trametre el present acord a la Comissió de la Dignitat que en donarà compte
a la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides a Ginebra i al Consell
Internacional d'Arxius.
El Ple municipal per unanimitat aprova el present dictamen
8. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PAES
APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE
DICTAMEN
ATÈS que el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa nascuda l’any 2008 i que
impulsa la Comissió Europea amb la voluntat d’esdevenir un mecanisme de participació
de la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic.
ATÈS que l’Ajuntament de Moià es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per
acord adoptat pel Ple municipal en sessió celebrada el 4 d’agost de 2011 .
ATÈS que el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses compromet als municipis adherits a
aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l’eficiència energètica i
l’aprofitament d’energies renovables.
ATÈS que els Alcaldes signants del Pacte es comprometen a reduir les emissions de
GEH (Gasos d’Efecte Hivernacle) en els seus territoris en més d’un 20% mitjançant
l’aplicació d’un Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES), que inclou un inventari de
les emissions de referència i la definició de les accions a endegar per fer realitat
aquests valors de reducció.
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VISTES les competències atribuïdes al Ple de l’Ajuntament per l’art. 52.2.b) del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
Es proposa al Ple l'adopció dels presents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Pla d’acció per l’Energia Sostenible del municipi de Moià.
SEGON.- Facultar al sr. Alcalde per a l'execució i formalització dels presents acords.
TERCER.- Notificar el present acord al Diputat delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de la Diputació de Barcelona, Sr. Joan Puigdollers i Fargas.”
El Ple municipal per unanimitat aprova el present dictamen.
9. PROPOSTA PER A REEMPRENDRE LA REDACCIÓ DEL ROM
JOAN MARIA NAVARRO I CLARÀ , com a portaveu del Grup Municipal ENTESA per Moià,
proposa a la consideració del Ple, la següent moció:
Tant des dels diferents grups polítics de Moià amb representació a l’Ajuntament, com
aquells que no en tenen en aquesta legislatura, i també per part de grups de
ciutadans, s’ha manifestat la necessitat de dotar-se d’un instrument que reguli d’una
forma clara i inequívoca aspectes tan importants com l’organització institucional de
l’Ajuntament, l’estatut dels membres de la corporació, la informació ciutadana, el dret
de petició i proposta, les consultes populars, el dret de consulta d’arxius i registres, els
òrgans de participació ciutadana i d’altres punts.
El Reglament Orgànic Municipal (ROM) del qual estan dotats una bona part dels
ajuntaments és l’instrument adequat per donar resposta a les inquietuds manifestades,
per la qual cosa
SOL·LICITO l’acord del Ple per a la constitució d’una comissió, amb la participació de
membres dels diferents Grups Municipals, perquè mitjançant un procés obert i
participatiu amb entitats, grups i persones de Moià, es procedeixi a la confecció i
redacció del ROM per a la seva aprovació en el termini de temps més breu possible.
MOIÀ, 3 de setembre de 2012
Joan Maria Navarro i Clarà

Cap del Grup Municipal MAP - ERC
El Ple Municipal Per unanimitat aprova la present proposta.
B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
10. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
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Es dóna compte dels decrets d'alcaldia següents:
Decret 45/2012 de nomenament de la sra. Judit Torrentsgenerós Criado amb caràcter
temporal i règim laboral, per a la provisió d'una plaça de Tècnic Superior.
Decret 46/2012 de nomenament de la sra. Marta Paixau Puigoriol amb caràcter
temporal i règim laboral per a la provisió d'una plaça de Tècnic Superior.
Decret 55/2012 d'acomiadament de la sra. Maria Dolors Valldeoriola Tarrés.
Decret 56/2012 de nomenament del funcionari Salvador Juan Calero en comissió de
serveis a l'Ajuntament de Caldes de Montbui.
Decret 67/2012 d'acceptació de subvenció de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) en el
programa d'estalvi i eficiència energètica.
Sr. Crespiera. En relació als decrets d’alcaldia relatius a la contractació de Judit
Torrensgenerós i Marta Paixau que van ser ratificats per la Junta de Govern el passat
dia 01.08.2012, voldria explicar els motius de la meva abstenció en la votació.
Simplement per tal que se’n prengui nota i poder evitar altres procediments similars en
el futur.
Sense entrar en la valoració del fons del decret i sense qüestionar la necessitat de dur
a terme les tasques previstes per intentar una racionalització dels circuits
administratius, voldria qüestionar el procediment seguit.
Si estem en un govern d’unitat, entenc que les decisions importants de l’acció de
govern requereixen l’acord previ entre els grups que el formem. En aquest cas,
detectada la necessitat d’una actuació, calia acordar el seu abast i els mitjans per a
dur-la a terme. Després d’una exposició prèvia d’un programa d’actuació per part de
les persones contractades i abans del debat i l’acord definitiu dels grups municipals,
s’emet el decret d’alcaldia de contractació amb efectes a partir del 23 de juliol. Per
tant, la ratificació posterior per la Junta de Govern obviava la negociació i l’acord que
hauria d’haver estat previ al decret.
PUNT AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA
De confomitat amb l'art. 82.3 del RD 2568/1986 de 28/11 pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el sr.
Alcalde, demana als assistents, per raons d'urgència, votar la inclusió a l'ordre del dia
del ple, la proposta de canvi d'horari de la celebració de les sessions de la Junta de
Govern Local.
Posat a votació els assistents acorden la inclusió de la present proposta a l'ordre del
dia la qual sotmetran a votació.
CANVI D'HORARI DE LA CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Atès que el Ple municipal en sessió celebrada el dia 22 de juny de 2011 va acordar que
l'horari de celebració de les sessions de la Junta de Govern Local, seria els dimecres
alterns quinzenals de cada mes a les 20 hores
Atès que el Ple municipal en sessió celebrada el dia 1 de març de 2012 va prendre
l'acord de celebrar les sessions de la Junta de Govern Local a les 19.30 hores.
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Atès el disposat a l'art. 123 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les Bases de
Règim Local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d'abril, i l'art. 99
del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 29 d'agost de 2012 va
acordar celebrar les sessions a les 13 hores i essent competència del ple la modificació
del cartipàs municipal,
Es proposa al Ple l'adopció dels presents
ACORDS
Primer. Deixar sense efecte els acords adoptats a les sessions plenàries dels dies
22/06/2011 i 01/03/2012 relatius als horaris de celebració de les sessions de la Junta
de Govern Local.
Segon. Aprovar la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local els dimecres
alterns quinzenals de cada mes a les 13 hores, a la sala de sessions de l'Ajuntament.
Tercer. Facultar el sr. Alcalde per a modificar la celebració de les sessions de la Junta
de Govern Local, com a conseqüència de períodes de vacances o quan el dia fixat sigui
festiu.
Quart. Comunicar aquest acord als regidors que integren aquesta corporació.
El Ple municipal per unanimitat aprova el present dictamen
MOCIÓ DEL GRUP ENTESA PER MOIÀ XAVI RIUS
De confomitat amb l'art. 82.3 del RD 2568/1986 de 28/11 pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el sr.
Alcalde, demana als assistents, per raons d'urgència, votar la inclusió a l'ordre del dia
del ple, la proposta del Grp Municipal Entesa per Moià, d'adhesió dels grups polítics al
manifest en suport del sr. Xavier Rius Sant.
Posat a votació els assistents acorden la inclusió de la present moció a l'ordre del dia la
qual sotmetran a votació.
El grup municipal Entesa per Moià presenta la següent Moció.

JOAN MARIA NAVARRO I CLARÀ , com a portaveu del Grup Municipal ENTESA per
Moià, proposa a la consideració del Ple, la següent moció:
Davant l’acte de conciliació entre el Sr. Xavier Rius Sant, periodista i autor del llibre
Xenofòbia a Catalunya i el Sr. Josep Anglada
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SOL·LICITO l’adhesió dels grups polítics que formen el consistori de l’Ajuntament de Moià
al manifest que tot segui reprodueixo
Divendres vinent, 7 de setembre, a la 1 del migdia, tindrà lloc al Jutjat de Pau de Moià,
a l’edifici de la Casa de la Vila, l’acte preceptiu de conciliació entre el Sr. José Anglada,
president del partit polític Plataforma per Catalunya, i el Sr. Xavier Rius Sant,
periodista resident a Moià i autor del llibre Xenofòbia a Catalunya.
El Sr. Anglada creu que el llibre conté injúries i calúmnies i, per això, reclama al Sr.
Xavier Rius una indemnització de 100.000 euros.
Davant aquest fet, les entitats sotasignades
EXPOSEN
-

Que el llibre Xenofòbia a Catalunya va ser presentat a Moià el dia 10 de desembre
del 2011, en un acte promogut per l'Associació Cultural Modilianum, de la mateixa
manera com s’ha presentat i és a la venda en moltes poblacions de Catalunya. Hom
pot estar d’acord amb el seu contingut o dissentir-ne. Es tracta, en tot cas, d’un
treball periodístic elaborat amb rigorositat, que descriu una preocupant realitat
social com és la xenofòbia i la seva plasmació en la vida política nacional i municipal
del nostre país.

-

Que resulta sorprenent que el presumpte contingut injuriós o calumniós del llibre no
s’hagi posat en relleu fins un any després de la seva publicació i més encara quan
el demandant ha assistit, en primera fila, a actes de presentació del llibre.

-

Que el demandant és una persona que presideix un partit polític. Caldria esperar
dels líders polítics, fins i tot d'aquells que voregen els límits de la legalitat,
afirmacions, arguments, debats i plantejaments que permetin de generar criteri als
ciutadans per a la presa de decisions i que no atiïn la confrontació entre les
persones.

-

Que la vida política moianesa, i del conjunt del Moianès, no s'ha vist alterada fins al
dia d'avui per la presència de partits o llistes de caràcter xenòfob.
Per això les entitats sotasignades

M A N I F E S T E N:
-

Estem orgullosos d’haver construït, col·lectivament, una societat jurídicament
garantista que permet d’assegurar la llibertat d'expressió juntament amb el dret a
l'honorabilitat de les persones. Però massa sovint aquest sistema garantista
s’instrumentalitza i, sovint, presumptes atacs a l'honorabilitat o presumptes
calúmnies passen a ser, en realitat, atacs a la llibertat d’expressió.

-

La trajectòria del demandant i del seu partit, així com el temps transcorregut fins a
la detecció d’aquestes presumptes calúmnies, fan pensar que, en el fons, el que es
pretén amb aquesta demanda és espantar, coaccionar i condicionar l’expressió
pública de les opinions i la capacitat d’anàlisi i informació.
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-

Vivim en uns moments molt difícils econòmicament. Per això cal estar especialment
alerta, com a societat, per evitar un possible deteriorament de la convivència o
perquè algú identifiqui determinats col·lectius de ciutadans com a causa de les
dificultats que estem afrontant.

-

lnterpretem l’acte del pròxim divendres dia 7 a Moià com una acció mediàtica d’un
polític per generar polèmica, mostrar la seva força i expandir les seves idees i
inluència política. És per això que els sotasignats mostrem la nostra repulsa a
aquest aprofitament del sistema jurídic garantista i expressem el nostre suport i la
nostra solidaritat al periodista moianès Xavier Rius Sant.

Moià, 2 de setembre del 2012
El Ple municipal per majoria absoluta amb l'abstenció de la regidora Glòria Mascaró i
Crusat, aprova la present moció.
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. Es produeixen tres
intervencions.
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