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Departament: Secretaria
Tema: Ple Ordinari de 28 de març de 2018
Expedient: 3/2018

Acta de la Sessió Ordinària del Ple de 28 de març de 2018
Identificació de la sessió:
! Número: 3
! Caràcter: Ordinària.
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! Data: 28 de març de 2018.
! Horari: De les 20:35 a les 21:51.
! Lloc: Saló de Sessions de la Casa de la Vila.

Assistents
Alcalde-President
Senyor Dionís Guiteras i Rubio, d’Ara Moià.
Regidors/es
Senyora Montserrat Ferrer i Crusellas, d’Ara Moià.
Senyora Anna Roca Querol, d’Ara Moià.
Senyora Núria Reynés i Molist, d’Ara Moià.
Senyor Joan Capdevila i Clarà, d’Ara Moià.
Senyor Martí Padrisa i Prieto, d’Ara Moià.
Senyora Mireia Cañas Soler, d’Ara Moià.
Senyora Mercè Bigorra i Estevadeordal, d’Ara Moià.
Senyora Gemma Bisbal i Otero, d’Ara Moià.
Senyora Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, del PDeCAT.
Senyora Montserrat i Girbau i Passarell, d’Ara Moià, del PDeCAT.
Senyora Rosalia Membrive i Serra, del PDeCAt.
Secretari de la Corporació
Senyor Miquel Colom i Canal.
Interventor
Lluis Solé i Díez.

S'ha excusat d'assistir-hi
Senyor Marc Pardo i Picañol, d’Ara Moià.

Intervencions
Les intervencions han quedat enregistrades en el vídeo de la Sessió que 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.

Ordre del Dia
1. Expedient 2146/2017. Requeriment documentació/proposta
adjudicació provisional Nova Edar
Departament: Secretaria
Tema: Contracte de Redacció del Projecte, Construcció i Explotació de la
nova Estació Depuradora d’aigües Residuals de Moià
Expedient: 2146/2017
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Fets
El 2 de novembre de 2017, es va aprovar de l’expedient de contractació de la
Redacció del Projecte, Construcció i Explotació de la nova Estació Depuradora
d’aigües Residuals de Moià, per una primera actuació amb un pressupost de licitació
de 3.954.045,70 euros, IVA exclòs.
En la mateixa resolució plenària es va aprovar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i el Plec de Clàusules Tècniques d’Explotació,
Conservació i Manteniment del Sistema de Sanejament de Moià que regeixen el
contracte i es va ordenar la seva licitació, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària.
A la licitació en varen presentar les següents empreses:
1. CERTIS OBRES I SERVEIS SA / HPSA
2. COMSA
3. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU
4. OMS SACEDE SAU / VORACYS
5. AQUAMBIENTE SAU / COPCISA (UTE Nova EDAR Moià)
6. CONSTRUCTORA DE CALAF SAU / DEPURACIÓN DE AGUAS DEL
MEDITERRANEO (UTE Nova EDAR Moià)
El 5 de març de 2018, la Mesa de Contractació, havent escoltat atentament les
detallades explicacions de l’informe de l’Assessor Tècnic Expert i, després de
formular-li diverses preguntes i demanar diversos aclariments sobre llur contingut,
per unanimitat dels assistents, resolgué que les ofertes presentades per ACSASORIGUÉ i CALAF-DAM no poden ésser complertes per desproporcionades o
anormals, perquè les explicacions facilitades per aquestes empreses durant el tràmit
d’audiència reglamentari, no han aconseguit de destruir la presumpció de temeritat
que les afecta.
Com a conseqüència d’això, la Mesa, també per unanimitat, decidí excloure
aquestes ofertes del procediment licitatori i proposar a l’òrgan de contractació la
ratificació d’aquesta exclusió.
Finalment, la Mesa, igualment per unanimitat i assentiment, resolgué de proposar
al Ple de la Corporació l’adjudicació del contracte a la UTE AQUAMBIENTECOPCISA UTE, per haver presentat l’oferta més ben valorada no incursa en
temeritat, segons el quadre definitiu de puntuacions que s’insereix a continuació:
TÈCNICA
PRJ + EXPLOTACIÓ MILLORES TOTAL
OBRA
AQUAMBIENTE37,30
33,09
9,90
10,00
90,28
COPCISA UTE
OMS SACEDE VORACYS UTE

31,30

34,01
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COMSA SAU
CERTIS Obres
Serveis
SAU
HPSA UTE

i
/

31,65

30,61

10,11

10,00

82,36

25,35

31,56

9,35

10,00

76,26

El 9 de març de 2018 el Secretari de la Mesa va requerir AQUAMBIENTECOPCISA UTE perquè presentés la documentació exigida pels Plecs de Clàusules
per a l’adjudicació del contracte.
Havent-se constatat que la documentació presentada fins avui és incompleta, s’ha
de requerir a la UTE perquè esmeni els defectes observats com a condició prèvia
“sine qua non” per a l’adjudicació i formalització del contracte, amb l’advertiment que
l’adjudicació que s’acordi quedarà automàticament sense efecte si s’incompleix
aquest requeriment d’esmena dins el termini improrrogable que se li confereixi.

Fonaments de Dret
a) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP).
b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no
derogat expressament o que contravingui les previsions de rang legal vigents (en
endavant, RGLCAP).
d)Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.
e) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat
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 Gemma
Bisbal, del Grup Polític Municipal d’Ara Moià, i de les senyores Dolç Nom de Maria
Tarter, Montserrat Girbau i Rosalia Membrive, del Grup Polític Municipal del
PDeCAT,

Acorda:
Primer. DECLARAR la urgència del debat i votació d’aquesta proposta.
Segon. QUALIFICAR les ofertes presentades per ACSA-SORIGUÉ i CALAF-DAM de
desproporcionades o anormals i EXCLOURE-LES del procediment d’adjudicació
del
CONTRACTE
DE
REDACCIÓ
DEL
PROJECTE
EXECUTIU,
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ DEPURADORA
D’AIGÜES RESIDUALS DEL MUNICIPI DE MOIÀ EXPEDIENT 2146/2017,
perquè les explicacions proporcionades per aquestes empreses durant el tràmit
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d’audiència reglamentari, es consideren insatisfactòries i insuficients per destruir
llur presumpció de temeritat.
Tercer. CLASSIFICAR les ofertes presentades en aquest procediment de la forma
proposada per la Mesa de Contractació en data cinc de març de dos mil divuit:
POSICIÓ
EMPRESA
TÈCNICA
PRJ +
EXPLOTACIÓ MILLORES TOTAL
OBRA
1a
AQUAMBIENTE37,30
33,09
9,90
10,00
90,28
COPCISA UTE
2a
3a
4a

OMS SACEDE VORACYS
UTE
COMSA SAU

31,30

34,01

10,41

10,00

85,72

31,65

30,61

10,11

10,00

82,36

CERTIS Obres i
Serveis SAU /
HPSA UTE

25,35

31,56

9,35

10,00

76,26

Quart. REQUERIR a la UTE AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL
AGUA S.A.U. y COPCISA, S.A.U., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY
18/1982, abreujadament "UTE NOVA EDAR MOIA", per tal que, en el termini
màxim improrrogable de deu dies hàbils presentin la documentació i informació
següents:
a. Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat
jurídica d’AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA
S.A.U., d’acord amb les previsions de la clàusula setena del PCA, llevat
del cas que coincideixi amb la incorporada al Sobre A de l’oferta que es
troba a l’expedient, en quina circumstància n’hi haurà prou en presentar
una declaració que així ho testimonií.
b. Justificant de pagament de l’import de les despeses de publicitat del
contracte en anuncis oficials fins a un màxim de 1.200 Euros.
c. Ampliació de la relació de subjectes avalats i assegurats front l’Ajuntament
de Moià a la “UTE AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL
AGUA S.A.U. y COPCISA, S.A.U., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
LEY 18/1982, abreujadament "UTE NOVA EDAR MOIA" constituïda per
aquells, pel valor total de la garantia requerida per import de 153.158,906
Euros, per tal d’evitar, si es donés el cas, qualque tipus de dificultat formal
en l’execució d’aquesta fermança.
d. Donat que els TC2 presentats no permeten identificar el personal que la
UTE ha de destinar a l’execució del contracte, una declaració responsable
del personal de les empreses de la UTE que figura en aquests TC2.
e. Donat que alguns dels TC2 presentats no corresponen a cap de les dues
empreses de la UTE, la documentació acreditativa de la disponibilitat
laboral del personal de les empreses no pertanyents a la UTE inclòs en els
TC2 d’aquestes.
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f. Alternativament, i si s’escau, declaració responsable on es declari no tenir
encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan en
l’execució del contracte i que acreditaran l’afiliació i alta de totes elles quan
les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat
contractada.
g. Currículums i titulacions de l’Assessor Control i Programació JRG; del Cap
de Topografia GMS, de la Responsable prevenció LMC, del Responsable
de Qualitat i Mediambient ATG, i del Cap d'Administració JCG.
h. Certificat de col·legiació del senyor RMR - Col. 12862 al Col·legi
d’Enginyers de Canals Camins i Ports, per mitjà del qual es testimoni que
es troba habilitat amb plenitud de drets per a l’exercici de la seva activitat
professional d l'Enginyer de Camins, Canals i Ports.
i. Pòlisses completes a nom de la “UTE AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA
EL SECTOR DEL AGUA S.A.U. y COPCISA, S.A.U., UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS LEY 18/1982, abreujadament "UTE NOVA EDAR MOIA"
de les Assegurances de responsabilitat civil i de responsabilitat
mediambiental; de tot risc de la construcció i de robatori i incendi,
acompanyades d’una declaració jurada de les companyies asseguradores,
en la qual es certifiqui literalment que les pòlisses presentades compleixen
escrupolosament tots i cadascun dels requisits fixats per a cadascuna
d’elles als Plecs de Clàusules del Contracte; cobreixen totalment els riscs,
capitals i demès requeriments mínims establerts pels Plecs en benefici de
les persones, béns i altres elements assegurats i no contenen cap clàusula
d’exclusió o limitació de responsabilitat, ni especial, ni general, que
transgredeixi les condicions establerts en ells.
Cinquè. ADVERTIR a la UTE AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL
AGUA S.A.U. y COPCISA, S.A.U., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY
18/1982, abreujadament "UTE NOVA EDAR MOIA", que la manca de presentació
de tots aquests documents i justificacions dins el termini preclusiu de deu dies
hàbils, determinarà la pèrdua de llur dret potencial a l’adjudicació del contracte i l’
adjudicació consecutiva d’aquest a la següent empresa més ben valorada OMS
SACEDE - VORACYS
UTE, segons la classificació d’ofertes aprovada a
l’apartat tercer.
Sisè. DESIGNAR com a responsables del contracte l’Arquitecte, l’Enginyer Tècnic,
l’Interventor i el Secretari Municipals, encarregant-los la supervisió de llur
execució i l’adopció de les decisions necessàries amb la finalitat d’assegurar la
correcta realització de les prestacions pactades, sota la superior direcció que
correspon en tot cas a l’òrgan de contractació i d’acord amb les ordres,
instruccions, directrius i recomanacions que l’òrgan de contractació els imparteixi.
Setè. NOTIFICAR les resolucions preses als interessats amb indicació que exhaureix
la via administrativa i pot ésser impugnada mitjançant els següents recursos:
a. Recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini
d’un mes, a comptar de la data de recepció de la notificació.
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b. Recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós
Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar de la
mateixa data.
c. Qualsevol altre recurs que considerin oportú.

2. Expedient 614/2018. Creació de la Comissió Estudi de l’Ordenança
d’Ajudes Socials
Departament: Secretaria
Tema: Ordenança d’Ajudes Socials
Expedient: 614/2018

Fets
La concessió dels diversos tipus d’ajudes socials que l’Ajuntament de Moià
distribueix anualment, es realitza seguint els barems generals i específics que
aprova periòdicament la Junta de Govern.
La naturalesa de disposició de caràcter general d’aquests barems generals i
específics i la necessitat de millorar la transparència del sistema, fa no només
aconsellable, sinó àdhuc necessari de regular-los per mitjà d’una Ordenança.
En ordre a facilitar en la més àmplia mesura possible la participació ciutadana i
dels representants polítics municipals en l’elaboració del seu text, s’ha considerat
convenient de crear una Comissió “ad hoc” per debatre’n el contingut, així com obrir
un període preliminar d’informació pública de la iniciativa, a fi de recaptar l'opinió
dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per
la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Fonaments de Dret
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
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.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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 Gemma
Bisbal, del Grup Polític Municipal d’Ara Moià, i de les senyores Dolç Nom de Maria
Tarter, Montserrat Girbau i Rosalia Membrive, del Grup Polític Municipal del
PDeCAT,
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Acorda:
Primer. Crear la Comissió d’Estudi de l’Ordenança d’Ajudes Socials de l’Ajuntament
de Moià, amb la següent composició.
a. President: L’Alcalde o Regidor/a en qui delegui.
b. Vocals:
i. Una Regidora de l’Oposició designada per la seva Cap.
ii. L’Interventor, LlSD.
iii. El Secretari de la Corporació, Miquel Colom Canal.
iv. L’Assistenta Social, CAF.
v. L’Educadora Social, CAT.
c. Secretaria: l’Administrativa de Secretaria AMMT.
Segon. Obrir un període preliminar d’informació pública de la iniciativa, per recaptar
l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment
afectats per la futura norma sobre:
a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b. La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c. Els objectius de la norma.
d. Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
Tercer. Ordenar al Secretari l’elaboració d’un esborrany d’Ordenança a mode de
refosa dels Acords d’aprovació dels barems vigents, protocols, instruccions,
directrius i usos i costums que s’estan seguint actualment en la distribució de les
ajudes.

3. Expedient 511/2018. Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana
Departament: Urbanisme i Medi Ambient
Tema: Pla de Mobilitat Urbana
Expedient: 511/2018

Fets
Els plans de mobilitat urbana (en endavant PMU) són el document bàsic per
configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya.
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, té per objecte establir els principis
i objectius als quals ha de respondre la gestió de la mobilitat de les persones i del
transport de les mercaderies. Es dirigeix a la sostenibilitat i la seguretat, i vol
determinar els instruments necessaris perquè la societat assoleixi aquests objectius
garantint a tots els ciutadans una accessibilitat amb mitjans sostenibles.
Els plans directors de mobilitat tenen per objecte el desenvolupament
territorialitzat de les Directrius nacionals de mobilitat. En aquest sentit el Pla de
mobilitat urbana ha d’incorporar les determinacions del Pla Director de Mobilitat de la
Regió Metropolitana de Barcelona d’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei
9/2003.
L'Ajuntament de Moià, amb el suport i la col•laboració de la Diputació de
Barcelona (DIBA), han portat a terme la iniciativa per l’elaboració del PMU.
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L'equip redactor del PMU ha estat INTRA- Ingeniería de Tráfico S.L.- Consultoria
de Mobilitat i la direcció facultativa s'ha dut a terme per l'Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària local de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
de la Diputació de Barcelona i els Serveis Tècnics Municipals i la regidoria
d’Urbanisme i de la Via Pública de l'Ajuntament de Moià.
L'objecte del PMU de Moià és configurar-se com un pla estratègic que aporti les
eines suficients per tal d’ordenar les xarxes dels diferents modes de transport i
promocioni la mobilitat sostenible i segura. També s’espera poder aconseguir un
planejament molt més coherent en el desenvolupament del municipi, així com molt
més efectiu pel que fa a la seva execució.
El PMU esdevé l’eina fonamental a l’hora d’optimitzar els recursos energètics
consumits pel sistema de transport de mercaderies i persones (públic i privat). A més
d’orientar la gestió de la mobilitat en el municipi d’una forma més eficient que permeti
l’estalvi econòmic per part de les entitats públiques.
Es proposen unes actuacions i mesures per tal d’assolir una sèrie d’objectius
marcats, amb una programació de 6 anys (2018- 2023) tenint en compte que
després del període de 6 anys el Pla haurà de ser revisat.
El PMU planteja nou objectius bàsics a seguir amb vuit línies bàsiques d’actuació
per cadascun d’aquests objectius i concretat amb un seguit de mesures.

Fonaments de Dret
La legislació especifica aplicable és la següent:
" . Directrius Nacionals de Mobilitat
" . Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat
" . Pla Territorial General de Catalunya
" . Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006-2026 (PITC)
" . Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020
" . Pla de Seguretat Viària 2014-2016
" . Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020
" . Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020
" . Pla de Transport de Viatgers de Catalunya (2020, prov.)
" . Pla Estratègic de la Bicicleta de Catalunya (2008-2012)
" . Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals.
Vist el document d’abast (DA) elaborat des dels Serveis de Plans i Programes i la
Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
Per l’exposat el Ple de la Corporació, per majora absoluta del seu nombre legal de
membres, 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 Gemma Bisbal, del Grup Polític Municipal d’Ara Moià, i el vot en contra
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de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Rosalia Membrive,
del Grup Polític Municipal PDeCAT,

Acorda:
Primer. Aprovar inicialment el “Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Moià”, que
conté els següents documents:
" Doc. I – Memòria PMUS - Aprovació inicial
" Doc. II – Programa actuacions PMUS - Aprovació inicial
" Doc. III – Annexos PMUS – Aprovació inicial
" Doc. IV – Document síntesi PMUS - Aprovació inicial
" Doc. V - Estudi Ambiental Estratègic PMUS – Aprovació inicial
" Annex A – Plànols PMUS – Aprovació inicial
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública per termini de 45 dies hàbils
mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, lloc web de l’Ajuntament i tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, a més de totes aquelles administracions i entitats
consultades per a l’emissió del DA, així com a la Direcció General de Polítiques
ambientals i Medi Natural.

4. Expedient 610/2018. Sol·licitud de compatibilitat del lloc treball de
Recepcionista Museu que ocupa la senyora Anna Guiteras Mombiola
amb la Docència Universitària a temps parcial
Departament: Secretaria
Tema: Anna Guiteras Mombiola. Sol·licitud de compatibilitat del lloc treball
de Recepcionista Museu amb la Docència Universitària a temps parcial
Expedient 610/2018

Fets i Fonaments de Dret
Vista la instància presentada per la senyora AGM, demanant la declaració de
compatibilitat del lloc de treball de Recepcionista del Museu Municipal de Moià amb
l’exercici a temps parcial d’activitats docents a la Universitat de Barcelona, sota les
condicions establertes per la legislació vigent en matèria d’Incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques.
Atès allò que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques i legislació concordant i
complementària en la matèria,
Vistes les diligències d’informe favorable a la proposta de l’Interventor i el
Secretari Municipals que consten al peu d’aquesta resolució.
Per allò exposat, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, amb
l’abstenció de l’Alcalde, Dionís Guiteras, els vots a favor dels senyors/senyores
Montserrat Ferrer, Núria Reynés, Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra,
Mireia Cañas, Anna Roca i Gemma Bisbal, del Grup Polític Municipal d’Ara Moià, i
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de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Rosalia Membrive,
del Grup Polític Municipal del PDeCAT,

Acorda:
Primer. Declarar la compatibilitat del lloc de treball de Recepcionista del Museu
Municipal de Moià que ocupa la senyora AGM, amb l’exercici de la docència
universitària a temps parcial a la Universitat de Barcelona, sota les condicions
establertes per la legislació vigent en matèria d’Incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques.
Segon. Notificar la resolució presa a la interessada amb els advertiments processals
de rigor.

5. Expedient 754/2018. Moció per una resposta unitària en defensa dels
principis democràtics i dels drets civils i polítics
Departament: Alcaldia
Tema: Moció per una resposta unitària en defensa dels principis
democràtics i dels drets civils i polítics.
Expedient 754/2018

Moció per una resposta unitària en defensa dels principis
democràtics i dels drets civils i polítics
Ens trobem en un context d'involució democràtica sense precedents. Els darrers
temps hem vist com es retallaven i vulneraven progressivament drets fonamentals.
Hem vist com es perseguia policialment un referèndum, i com es reprimia
violentament les persones que hi havien anat per votar.
L'escalada de vulneracions de drets fonamentals perpetrades des de les
institucions de l'Estat ha fet aquests darrers dies un nou salt, inacceptable per a tots
els demòcrates. Perquè criminalitzar idees polítiques legítimes, i considerar accions
polítiques pròpies d'una democràcia com a fets delictius, no és justícia, és repressió.
Perquè empresonar persones per les seves idees polítiques, i denegar la llibertat
a qui no renuncia als seus ideals legítims, és acabar amb la llibertat ideològica. Són
accions que vulneren els drets civils i polítics que sostenen l'estat de dret.
Les injustes decisions preses pels tribunals signifiquen un pas més. Un pas
dolorosament contundent i definitiu en el marc de la repressió política i la vulneració
dels drets fonamentals de la ciutadania d'aquest país. El que hem patit amb
l’empresonament dels membres del govern i de l’anterior Presidenta del Parlament, i
la posterior detenció i demanda d’extradició del President Carles Puigdemont, és un
atac al cor de la democràcia.
En conseqüència, ningú no pot restar indiferent davant d'aquest atac. Ens
interpel·la a totes i tots els que estimem la democràcia, la justícia i les llibertats, amb
independència de les nostres opcions partidistes i ideològiques.
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Tenim representants polítics a la presó i a l'exili. Tenim el Govern de la Generalitat
intervingut. I un Parlament assetjat pels tribunals, al qual no es permet desenvolupar
lliurement les seves funcions, inclosa la primera i essencial, la d'elegir el President
de la Generalitat.
Ignorant la separació de poders, atacant els drets polítics dels successius
candidats, i amb ells, els drets polítics de la ciutadania, no han obligat a suspendre
un ple o una investidura, han suspès la democràcia.
Per això, diem que ja n'hi ha prou. Han suspès la democràcia, i només podrem
recuperar-la des de la fermesa i la unitat de tots els demòcrates. Des d’aquest
consistori instem a formar un front unitari en defensa de la democràcia i dels drets
fonamentals. Un front transversal, basat en el respecte de la pluralitat.
Una aliança de tots els demòcrates per a exigir -i aconseguir- la llibertat de les
persones perseguides per haver posat en mans de la ciutadania les decisions sobre
el futur polític d'aquest país. Perquè el seu empresonament és injust. És innecessari.
És indigne d'un país democràtic. És propi d'un règim autoritari.
Aquest no és un embat de banderes, sinó de valors universals. Per això,
emplacem els demòcrates d'Espanya, d'Europa, d'arreu del món, a fer-nos costat.
Que siguin solidaris amb nosaltres, com nosaltres ho hem estat tantes vegades en la
defensa de la pau i la llibertat.
La sensació d'indefensió i d'injustícia és molt gran. Però la resposta, ara més que
mai, ha de ser cívica, pacífica, democràtica i massiva. I ha de ser política. Són
moments greus. Però és precisament en les hores greus quan hem de demostrar la
nostra fermesa, les nostres conviccions, el nostre compromís amb les persones, amb
la democràcia, i amb el país, des del municipalisme.
Estem convençuts que si actuem conjuntament, des de la societat i les
institucions, si som persistents, si ens mantenim ferms, si perseverem en la defensa
dels principis democràtics, no només aconseguirem posar fi a les imposicions i la
repressió, sinó que podrem aspirar -cadascú des de les seves legítimes opcions
polítiques- a construir un país millor, més just i més lliure.
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 Gemma
Bisbal, del Grup Polític Municipal d’Ara Moià, i de les senyores Dolç Nom de Maria
Tarter, Montserrat Girbau i Rosalia Membrive, del Grup Polític Municipal del
PDeCAT,

Acorda
Primer. Declarar la urgència del debat i votació d’aquesta Moció.
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Segon. Exigir l’immediat alliberament dels presos polítics catalans, i la retirada de
l’embat judicial que permeti que els exiliats puguin tornar a Catalunya sense
veure perillar la seva llibertat.
Tercer. Denunciar la situació de regressió flagrant dels drets civils i democràtics a
l’Estat espanyol.
Quart. Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament de treballar amb la voluntat de
bastir un front ampli de defensa de la democràcia i els drets civils.
Cinquè. Fer arribar aquest acord als grups del Parlament de Catalunya.

6. Expedient 755/2018. Moció per l’Alliberament dels Presos Polítics, el
Retorn dels Exiliats i la Denúncia de la Deriva Antidemocràtica i
Autoritària de l’Estat Espanyol
Departament: Alcaldia
Tema: Moció per l’Alliberament dels Presos Polítics, el Retorn dels Exiliats i
la Denúncia de la Deriva Antidemocràtica i Autoritària de l’Estat Espanyol
Expedient 755/2018

Moció Per l’Alliberament dels Presos Polítics, el Retorn dels
Exiliats i la Denúncia de la Deriva Antidemocràtica i Autoritària de
l’Estat Espanyol
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del
govern de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de
l’estat. L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el
govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i
humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català.
Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els
nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com
un nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i
diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i
l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país
com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més
elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del President
legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la
comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on
cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i
llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com
a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte
d’autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més
fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i
ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees
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polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho
molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la
voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de
desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el
motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu,
humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra
l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants,
Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva,
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa,
Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens
rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels
ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa
de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a
ciutadans i no com a súbdits.
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 Gemma
Bisbal, del Grup Polític Municipal d’Ara Moià, i de les senyores Dolç Nom de Maria
Tarter, Montserrat Girbau i Rosalia Membrive, del Grup Polític Municipal del
PDeCAT, prèvia declaració d’urgència del debat i votació de la proposta,

Acorda:
Primer. Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa,
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
Segon. Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta
Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics,
ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici
polític.
Tercer. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió,
de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per
part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
Quart. Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
Cinquè. Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
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Sisè. Instem a totes les entitats de Moià a defensar els drets fonamentals, civils,
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits
democràticament del Parlament de Catalunya.
Setè. Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el
Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària
del President i a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a
objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió
social i els drets i llibertats de la ciutadania”.
Vuitè. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans
(ACNUDH) així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.

7. Activitat de Control
Les intervencions que s’han produït en el Punt 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.

8. Precs i Preguntes
Les intervencions que s’han produït en el Punt de Precs i Preguntes 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.

Diligència d’aprovació de l’Acta
La poso jo, el Secretari, amb el vistiplau del President, per fer constar que aquesta
Acta ha estat aprovada pel Ple de data .............
El Secretari, Miquel Colom Canal.
Vistiplau, l’Alcalde-President, Dionís Guiteras Rubio.
Signat digitalment al marge.
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