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

Departament: Secretaria
Tema: Ple Extraordinari de la Sessió Constitutiva de l’Ajuntament de Moià de
data 15 de juny de 2019
Expedient: 11/2019

Acta de la Sessió Extraordinària de la sessió Constitutiva de
l’Ajuntament de Moià de data 15 de juny de 2019
Identificació de la sessió:
✓
✓
✓
✓

Número: 10/2019
Caràcter: Extraordinari
Data: 15 de juny de 2019
Horari: de les 10.00 hores del dia 15 de juny de 2019 a les 10.32 hores del dia
15 de juny de 2019
✓ Lloc: Auditori Sant Josep

Assistents
Presidenta
Senyora Susana Tapia San Pedro, del PSC.
Secretari de la Corporació
Senyor Joaquim Rosell i López.
A l’auditori de Sant Josep de Moià, a les 10.00 hores del dia 15 de juny de 2019, es
reuneixen els senyors i senyores següents que han estat proclamats regidors i
regidores electes, com a conseqüència de les últimes eleccions locals convocades
mitjançant el Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, pel qual es convoquen les Eleccions
Locals i les Eleccions a les Assembles de Ceuta i Melilla, que van tenir lloc el passat
dia 26 de maig de 2019.
ASSISTÈNCIA A LA SESSSIÓ
Senyor Dionís Guiteras i Rubio, d’Ara Moià.
Senyora Montserrat Ferrer i Crusellas, d’Ara Moià.
Senyor Gabriel Roselló i Saurí , d’Ara Moià.
Senyora Gemma Bisbal i Otero, d’Ara Moià.
Senyor Sebastià Ferrer i Serra, d’Ara Moià.
Senyora Laia Bonells i Oliver , d’Ara Moià.
Senyora Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, de Junts per Moià.
Senyora Montserrat i Girbau i Passarell, de Junts per Moià.
Senyor Jordi Marsinyac i Homs, de Junts per Moià.
Senyor Jofre Torras i Soler, de Junts per Moià.
Senyora Basharat Changue Canalejo, de Capgirem Moià.
Senyor Dídac Rimoldi i Camí, de Capgirem Moià.
Senyora Susana Tapia i San Pedro, del PSC
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Són assistits pel Secretari de la Corporació, senyor Joaquim Rosell i López

Intervencions
Les intervencions 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.

Desenvolupament de la sessió
El Sr. Secretari dona la benvinguda a tothom i informa que es dona inici al ple
extraordinari convocat a l’efecte de procedir a la constitució del nou Ajuntament de
Moià, i a l’elecció de l’alcalde/essa atesos els resultats de les Eleccions Municipals
celebrades el dia 26 de maig de 2019, per a la renovació de la totalitat dels membres
de les Corporacions Locals, en compliment d’allò que disposen els articles 195 i 196
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i l’article 37 del
Reglament d’Organització, Funcionament i règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
El procediment d’aquesta sessió, de conformitat amb el què disposa la legislació
vigent, serà el següent:

Explicació de la sessió
1. Constitució de la Mesa d’Edat
2. Comprovacions prèvies a la constitució de l’ajuntament
3. Jurament o promesa del càrrec dels regidors i regidores proclamats
electes
4. Elecció d’alcalde/essa Intervenció dels grups municipals per tal que
manifestin si el respectiu cap de llista es presentació a l’elecció.
5. Votació de l’alcalde/essa
6. Recompte de vots
7. Proclamació de l’alcalde/essa
8. Intervenció de l’alcalde/essa
9. Intervenció dels diferents grups municipals en funció de la seva
representativitats en ordre creixent.
El Sr. Secretari fa constar, davant de tots els presents a la sessió, que tots els
regidors i regidores electes que han de prendre possessió dels seus càrrecs en
aquesta sessió, han donat compliment a la seva obligació legal de presentar les seves
declaracions de béns patrimonials i les causes de possibles incompatibilitats o de
qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar-los ingressos econòmics.
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Afegeix a continuació D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, del Règim Electoral General, el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, en primer lloc es constitueix la Mesa d’Edat, la qual està integrada pels
regidors electes de major i menor edat presents a la Sala i serà presidida pel de major
edat. Actua com a secretari de la Mesa d’Edat el Secretari de la Corporació.
Correspon aquesta designació a la senyora Susana Tapia i San Pedro (PSC) i al
senyor Dídac Rimoldi i Camí (Capgirem Moià).

1. Constitució de la Mesa d’Edat
El senyor secretari procedeix a prendre la possessió als membres de la mesa d’edat
i en aquest sentit crida en primer lloc la Senyora Susana Tapia i San Pedro, si pot
passar a ocupar la Presidència de la Mesa d’Edat, però ha de procedir al jurament o
promesa.
El Sr. Secretari llegeix: “JUREU O PROMETEU per la vostra consciència i
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de REGIDORA de
l’ajuntament de Moià aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?”
Sra. Susana Tapia i San Pedro: Sí, ho prometo.
La Sra. Susana Tapia i San Pedro ocupa el seu lloc a la mesa d’edat.
El Sr. Secretari s’adreça al Sr. Dídac Rimoldi i Camí i li demana si pot passar a
formar part de la Mesa d’Edat, com a regidor/a electe de menor d’edat, però, s’ha de
procedir al jurament o promesa.
El Sr. Secretari llegeix: “JUREU O PROMETEU per la vostra consciència i
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de REGIDOR d’aquest
Ajuntament, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Sr. Dídac Rimoldi Camí: Prometo per imperatiu legal treballar pel benestar, la
igualtat i la justícia social de Moià, sense renunciar mai als principis republicans, ni al
dret a l’autodeterminació dels països catalans.
El Sr. Dídac Rimoldi i Camí ocupa el seu lloc a la mesa d’edat.
En aquest moment queda constituïda la Mesa d’edat.
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2.- COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE
L’AJUNTAMENT
Constituïda la Mesa d’Edat i després de prendre les mesures precises d’acord
amb allò que disposa l’article 36.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, El Sr. Secretari informa que tant la Secretaria com la Intervenció tenen a
disposició dels Srs. Regidors Electes la documentació següents:
* Justificants de les existències en metàl·lic i valors propis de la
Corporació dipositats en la Caixa Municipal i Entitats Bancàries.
* Documentació inventari comptable de la corporació.
Seguidament, el Secretari de la Mesa informa que s’han comprovat totes les
credencials amb els DNI corresponents acreditatives de la personalitat dels/les
Regidors/es electes, tot procedint a la comprovació de les mateixes.
A continuació, es comprova que tots els Regidors electes han formulat les
declaracions referides en l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, i la Presidenta de la Mesa d’Edat convida els Regidors
electes a que exposin si els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb
posterioritat a la seva declaració, sense que per part d’ells hi hagi cap manifestació.
Al respecte es fa esment al certificat de secretaria acreditatiu d’aquest fet.
Tenint en compte que es compleix l’exigència de l’article 195.4 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i 37.4 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, ja que concorren
a aquesta Sessió la majoria absoluta de Regidors Electes, es procedeix al compliment
del requisit legal previst en l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General de prestar jurament o promesa.
3.- JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC DELS REGIDORS I REGIDORES
PROCLAMATS ELECTES
El Sr. Secretari dona lectura a l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General,
8. En el moment de prendre possessió i per Adquirir la plena condició
dels seus càrrecs, han de jurar o prometre respecte a la Constitució, i a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya així com complimentar la resta de
requisits previstos a les lleis o els reglaments respectius.
D’acord amb allò que disposa el número 8 de l‘article 108 de la Llei Orgànica 5/85,
de 19 de juny, dels règim electoral general, modificat per la Llei Orgànica 8/1991 de
13 de març, en el moment de prendre possessió del càrrec, i per tal d’adquirir la plena
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condició del càrrec de regidor, els candidats electes hauran de jurar o prometre el
càrrec d’acatament de la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Acte seguit pren la paraula la Presidenta de la Mesa d’Edat, la Sra. Susana Tapia
San Pedro, i no havent cap regidor ni regidora afectat per causa d’incompatibilitat, diu
que es procedirà a la formulació del jurament o promesa d’acatament de la Constitució
legalment exigit.
La presidenta de la Mesa d’Edat llegeix la fórmula o promesa següent a tots els
regidors i regidores perquè la responguin quan siguin cridats nominalment.
1.- Dionís Guiteras i Rubio (Ara Moià).
JUREU O PROMETEU per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDOR de l’ajuntament de Moià, amb lleialtat al Rei
i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
Sr. Dionís Guiteras i Rubio: Prometo per imperatiu legal. I també prometo que
lluitaré i m’hi deixaré la pell perquè Moià sigui un poble de progrés i lliure com la
República que volem. Que els exiliats tornin, que els presos surtin de les presons i
aquesta repressió s’acabi.

2.- Montserrat Ferrer i Crusellas (Ara Moià).
JUREU O PROMETEU per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDORA de l’ajuntament de Moià, amb lleialtat al
Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas.- Ho prometo per imperatiu legal i per servir el
meu país.

3.- Gabriel Roselló i Saurí (Ara Moià).
JUREU O PROMETEU per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDOR de l’ajuntament de Moià, amb lleialtat al Rei
i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Sr. Gabril Roselló i Sauri.- Prometo per imperatiu legal.

4.- Gemma Bisbal i Otero (Ara Moià).
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JUREU O PROMETEU per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDORA de l’ajuntament de Moià, amb lleialtat al
Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Sra. Gemma Bisbal i Otero.- Prometo per imperatiu legal.

5.- Sebastià Ferrer i Serra (Ara Moià).
JUREU O PROMETEU per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDOR de l’ajuntament de Moià, amb lleialtat al Rei
i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Sr. Sebastià Ferrer i Serra: Sí, ho prometo.

6.- Laia Bonells i Oliver (Ara Moià).
JUREU O PROMETEU per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDORA de l’ajuntament de Moià, amb lleialtat al
Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Sra. Laia Bonells i Oliver.- Ho prometo per imperatiu legal.

7.- Dolç nom de Maria Tarter i Armadans (Junts per Moià).
JUREU O PROMETEU per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDORA de l’ajuntament de Moià, amb lleialtat al
Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Sra. Dolç nom de Maria Tarter i Armadans.- Sí, ho prometo per imperatiu legal i per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els
valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant per Moià i des de
Moià en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa,
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.

8.- Montserrat Girbau i Passarell (Junts per Moià)
JUREU O PROMETEU per la vostra consciència i honor complir fidelment les
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obligacions del càrrec de REGIDORA de l’ajuntament de Moià, amb lleialtat al
Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Sra. Montserrat Girbau i Passarell: Sí, ho prometo per imperatiu legal i per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de
la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’un Moià i
d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i
territorialment equilibrada.

9.- Jordi Marsinyac i Homs (Junts per Moià)
JUREU O PROMETEU per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDOR de l’ajuntament de Moià, amb lleialtat al Rei
i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Sr. Jordi Marsinyac i Homs.- Sí, ho prometo per imperatiu legal i per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de
la república catalana i declaro que continuaré treballant per Moià i per la construcció
d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i
territorialment equilibrada.

10.- Jofre Torras i Soler (Junts per Moià)
JUREU O PROMETEU per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDOR de l’ajuntament de Moià, amb lleialtat al Rei
i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Sr. Jofre Torras i Soler.- Prometo per imperatiu legal, per expressió democràtica de
la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república
catalana i declaro que continuaré treballant per Moià en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada.

11.- Basharat Changue Canalejo (Capgirem Moià)
JUREU O PROMETEU per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDORA de l’ajuntament de Moià, amb lleialtat al
Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
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Sra. Basharat Changue Canalejo.- Sotmesa a la voluntat popular dels veïns i veïnes
de Moià, em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la
justícia socials dels països catalans. Per això, acato per imperatiu legal i prometo
guardar i fer guardar la normativa vigent.
El Sr. Secretari informa que havent-se donat compliment a allò que disposa l’article
195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, essent les
10, 14 hores, per part de la Presidenta de la Mesa es declara constituït l’Ajuntament
de Moià, després de les eleccions municipals celebrades el dia 26 DE MAIG DE 2019
EN LA FORMA SEGÜENT:

Regidor/a

Llista electoral

1.- Dionís Guiteras i Rubio
2.- Montserrat Ferrer i Crusellas
3.- Gabriel Roselló i Saurí
4.- Gemma Bisbal i Otero
5.- Sebastià Ferrer i Serra
6.- Laia Bonells i Oliver
7.- Dolç nom de Maria Tarter i Armadans
8.- Montserrat Girbau i Passarell
9.- Jordi Marsinyac i Homs
10.- Jofre Torras i Soler
11.- Basharat Changue Canalejo
12.- Dídac Rimoldi i Camí
13.- Susana Tapia i San Pedro

(Ara Moià)
(Ara Moià)
(Ara Moià)
(Ara Moià)
(Ara Moià)
(Ara Moià)
(Junts per Moià)
(Junts per Moià)
(Junts per Moià)
(Junts per Moià)
(Capgirem Moià)
(Capgirem Moià)
(PSC)

4.- ELECCIÓ D’ALCALDE/SSA INTERVENCIÓ DELS GRUPS
MUNICIPALS PER TAL QUE MANIFESTIN SI EL RESPECTIU CAP DE
LLISTA ES PRESENTACIÓ A L’ELECCIÓ.
Immediatament, el Secretari de l’Ajuntament informa que, de conformitat amb
l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General
cal procedir a l’elecció de l’Alcalde/essa de la Corporació.
Informa que en aplicació de l‘esmentat article
a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents
llistes.
b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat
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electe.
c) Si cap d’ells obté aquesta majoria és proclamat electe el regidor que encapçali
la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent
municipi. En cas d’empat es resoldrà per sorteig.
d) El procediment del sorteig serà mitjançant urna, repartirem unes paperetes
als/a les regidors/es. El procediment serà el següent: la papereta contempla
els quatre noms de les persones que encapçalen cada llista. La forma de
votació serà posant una creu al candidat que es desitja votar. Si no es posa cap
creu, el vot es considera blanc. Si es posen dos creus a dos candidats diferents,
es considera nul. Si algú desitja fer abstenció, ho haurà de fer de forma escrita
en el text i la resta de vots seran vàlids. De forma prèvia, la presidenta de la
mesa d’edat haurà de demanar als candidats, als caps de llista, si desitgen
concórrer al càrrec d’alcalde o d’alcaldessa d’aquest ajuntament i manifestarho. Si algun candidat desitja no optar a l’alcaldia, el vot a aquesta persona seria
considerat nul .
El secretari informa que es procedirà a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa de
l’Ajuntament de Moià, de conformitat amb el procediment de votació secreta previst a
l’article 102 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i de
l’article 68 del Reglament Orgànic Municipal
El secretari informa que a continuació, cedirem la paraula a les quatre formacions
polítiques representades al Consistori, que intervindran per exposar el seu
posicionament, quant al fet si presenten el seu candidat o candidata per alcalde o
alcaldessa del municipi.
Intervindran per ordre de vots obtinguts en les eleccions del 26 de maig de 2019.
La Sra. Presidenta de la Mesa d’Edat dona la paraula al Sr. Dídac Rimoldi, vocal
de la Mesa d’Edat.
Sr. Dídac Rimoldi: Primer de tot dono la paraula al Sr. Dionís Guiteras i Rubio (Ara
Moià) perquè ens digui si opta al càrrec d’alcalde.
Sr. Dionís Guiteras i Rubio.- Presento la meva candidatura a l‘ajuntament de Moià.
El Sr. Dídac Rimoldi, membre de la Mesa d’Edat dona la paraula a la senyora Dolç
nom de Maria Tarter i Armadans (Junts per Moià).
Sra. Dolç nom de Maria Tarter Armadans.- Des de Junts per Moià no presentem
cap candidatura.
La Sra. Presidenta de la Mesa d’Edat dona la paraula a la senyora Basharat
Changue Canalejo (Capgirem Moià)
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Sra. Basharat Changue Canalejo.- Des de Capgirem Moià no presentem cap
candidatura.
El vocal de la Mesa d’Edat dona la paraula a la senyora Susana Tapia i San Pedro
(PSC)
Sra.Susana Tapia i San Pedro.- Des de PSC no presentem cap candidatura.
La Presidenta de la Mesa d’Edat proclama el candidat a alcalde és el següent:

Sr. Dionís Guiteras i Rubio (Ara Moià)

El Sr. secretari informa que qualsevol vot que vagi a parar a qualsevol de les tres
persones que no opten a l’alcaldia seria considerat nul.
El Sr. Secretari informa que es cridarà a votació els diferents regidors per ordre
alfabètic, i que de forma prèvia se’ls repartirà la butlleta perquè la complimentin.
5.- VOTACIÓ DE L’ALCALDE O ALCALDESSA
A continuació es procedeix a la votació secreta per part dels Srs. Regidors que
són cridats pel Vocal de la Mesa d’Edat i per odre alfabètic, dipositant-ne el vot en una
urna preparada a l’efecte; els integrants de la Mesa d’Edat són els últims en dipositar
els seus vots.
1. Gemma Bisbal i Otero

(Ara Moià)

2. Laia Bonells i Oliver

(Ara Moià)

3. Basharat Changue Canalejo

(Capgirem Moià)

4. Montserrat Ferrer i Crusellas

(Ara Moià)

5. Sebastià Ferrer i Serra

(Ara Moià)

6. Montserrat Girbau i Passarell

(Junts per Moià)

7. Dionís Guiteras i Rubio

(Ara Moià)

8. Jordi Marsinyac i Homs

(Junts per Moià)

9. Dolç nom de Maria Tarter i Armadans (Junts per Moià)
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10. Jofre Torras i Soler

(Junts per Moià)

11. Gabriel Roselló i Saurí

(Ara Moià)

Finalment, dipositen el seu vot a l’urna els dos regidors de la Mesa d’Edat:
12. Susana Tapia i San Pedro

(PSC)

A continuación el Secretari crida al vocal.
13. Dídac Rimoldi i Camí

(Capgirem Moià)

6.- RECOMPTE DE VOTS
Acabada la votació, es procedeix a l’escrutini dels vots emesos que són llegits
en veu alta pel Vocal de la Mesa d’Edat, amb el resultat següent
VOTS EMESOS:
VOTS VÀLIDS:
VOTS NULS:
VOTS BLANCS
ABSTENCIONS

13
6
0
2
5

Les paperetes es distribueixen de la manera següent.
Candidat/a

Llista electoral

Vots

Dionís Guiteras i Rubio
Dolç nom de Maria Tarter i Armadans
Basharat Changue Canalejo
Susana Tapia i San Pedro

(Ara Moià)
(Junts per Moià)
(Capgirem Moià)
(PSC)

6
0
0
0

El Secretari diu que, en conseqüència, atès el resultat de la votació i de
conformitat amb allò que estableix l’article 196 de la Loreg, com que el nombre
de Regidors és de 13 i la majoria absoluta és de 7 regidors, i no havent cap
candidatura que hagi assolit el número de 7 vots, es proclama Alcalde-President
de la Corporació al Sr. Dionís Guiteras i Rubio, cap de la llista d’Ara Moià.

7.- PROCLAMACIÓ D’ALCALDE
A continuació, el President de la Mesa d’Edat dona lectura a la fórmula de jurament
o promesa del càrrec d’alcalde.
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Sr. Dionís Guiteras i Rubio,
“JUREU O PROMETEU, per la vostra consciència i honor, complir
fidelment amb les obligacions del càrrec d’ALCALDE de l’excel·lentíssim
Ajuntament de Moià, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”.
El senyor Dionís Guiteras i Rubio respon: Per imperatiu legal, ho prometo.

8.- INTERVENCIÓ DE L’ALCALDE
Realitzat el jurament, el Sr. Dionís Guiteras i Rubio passa a ocupar la presidència
de la Sala i es dissol la Mesa d’Edat.
Tot seguit la Sra. Susana Tapia , presidenta de la mesa d’edat lliura el bastó de la
batllia al Sr. Dionís Guiteras i Rubio com a nou/va Alcalde de l’Excm. ajuntament de
Moià
A continuació la Sra. Dionís Guiteras i Rubio, Alcalde-President, cedeix el torn de
paraula als representants de les diferents forces amb representació en la Corporació
Municipal, per ordre de menor a major.

9.- INTERVENCIÓ DELS DIFERENTS GRUPS EN FUNCIÓ DE LA
SEVA REPRESENTATIVITATS EN ORDRE CREIXENT.
El Sr. Dionís Guiteras i Rubió dona la paraula als diferents caps de llista.
Sra. Susana Tapia i San Pedro (PSC).- “Primer de tot vull donar les gràcies a tots
els presents per venir-nos a acompanyar en aquest acte tant significatiu.
Vull agrair també l’afecte amb el que m’han rebut tots els companys regidors, tot el
personal de l’ajuntament i també altres entitats del poble.
També vull agrair al Partit dels Socialistes de Catalunya per confiar en la meva
persona per liderar aquest projecte.
Vull donar les gràcies a tots els que van decidir votar en aquestes eleccions i molt
especialment a tots els moianesos i moianeses que van confiar en mi i en el meu equip
i que, votant la candidatura socialista, m’han fet arribar fins aquí. Moltes gràcies de tot
cor.
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A ells, i a tothom, us dic que treballaré, treballarem per Moià sempre des del
respecte i sempre en positiu. Venim a col·laborar en la tasca de millorar la nostra vila,
i segur que entre tots ho aconseguirem.
Moltes gràcies.”
Sr. Dionís Guiteras i Rubio.- En segon lloc té la paraula, pel grup Capgirem Moià la
Sra. Basharat Changue Canalejo
Sra. Basharat Changue Canalejo.- “Moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut
aquí.
Moltes gràcies també a totes les persones que van apostar per la nostra
candidatura, que van apostar pel canvi, que van apostar pels valors que representa
Capgirem Moià.
Hem vingut a sembrar la llavor del canvi a un nivell profund, primari i transversal,
perquè Moià és l’espai col·lectiu de totes i estem aquí per garantir que es governa
amb consensos, transparència i respecte.
Treballar en equip per dur a terme les transformacions profundes i necessàries que
Moià necessita per avançar cap el futur de manera digne, vetllant pels valors
feministes, socialistes, antifeixistes, i la unitat popular.
Entre totes ho farem tot. Ens hem atrevit, estem aquí i ara és hora de capgirar Moià.”
Sr. Dionís Guiteras i Rubio.- Ara dono la paraula a la candidatura de Junts per Moià
a la Sra. Dolç nom de Maria Tarter i Armadans.
Sra. Dolç nom de Maria Tarter i Armadans (Junts per Moià).- “Bon dia tothom.
Moltes gràcies a tots per venir al ple de constitució del nou ajuntament.
Primer de tot, felicitar a tots els grups municipals pels resultats obtinguts a les
eleccions el dia 26 de maig.
S’obre un nou escenari a l’ajuntament. Una etapa on el grup d’Ara Moia que ha
governat fins ara amb una majoria absolutíssima aquests últims quatre anys, i en
principi, tot apunta que governarà en minoria.
Des de Junts per Moià ens posem a disposició, no només de l’equip de govern, sinó
també de la resta de grups que hi haurà a l’Ajuntament per seguir treballant pel nostre
poble.
Màxima voluntat de cooperació, màxima voluntat d’arribar a consensos com sempre
hem demostrat i sempre hem fet quan se’ns ha deixat participar.
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La nova composició obligarà a l’alcalde i al seu equip de govern a seure, a parlar,
a dialogar i a consensuar. I això és bo per Moià, és molt bo. I segur que acaba enriquint
tots els projectes i fer-los millor.
Per acabar un agraïment molt especial als 826 moianesos i moianeses que ens van
fer confiança el 26 de maig i van creure en nosaltres per construir un Moià millor.
Seguirem treballant de valent per Moià, seguirem treballant per tots els moianesos
perquè estimem Moià.
Moltes gràcies.”
Sr. Dionís Guiteras i Rubio (Ara Moià).- “Ara em tocaria a mi com a representant
d’Ara Moià.
Voldria començar agraint al poble de Moià per haver donat la seva opinió en
aquestes darreres eleccions municipals i haver escollit a totes i a tots nosaltres com
a regidors i regidores d’aquest ajuntament. Un ajuntament que demostra la pluralitat
del poble, que fins ara no havia pogut ser així. En aquest nou mandat es demostra
aquesta pluralitat. Moià no és un poble monolític, té mil opinions, mil visions i el que
pretendrem tots tretze regidores i regidors és expressar-les i fer-les evident en els
plens i en el nostre dia a dia.
Deixeu-me també que agraeixi a tota la gent d’Ara Moià, a la gent que s’ha implicat
en la campanya, que ho ha donat tot.
A totes les persones, dones i homes d’aquesta llista i els que han donat suport. I
sobretot felicitar les regidores i regidors d’ara Moià també.
Dir-vos que comencem una nova etapa. Comencem un nou mandat on l’horitzó és
molt diferent que l’horitzó que teníem, tant el 2015 com el 2011. Ens permet mirar Moià
futur amb optimisme i amb il·lusió. I, que hi hagi tretze regidores i regidors amb
formacions diferents, segur que l’únic que farà serà enriquir-lo i fer que aquesta visió
sigui còmode i assumida per tot el poble. .
Evidentment vull agrair a tots els ciutadans de Moià que ens han donat suport a la
candidatura. El fet que hi hagi quatre llistes ha fet que els resultats no siguin com els
del 2015. Ens sentim reconfortats i recolzats per prop d’un 47% dels electors i
exercirem aquesta alcaldia, com sempre hem fet, amb humilitat, amb diàleg, i amb
ganes de tirar endavant el futur de Moià.
I només voldria fer un apunt personal. Volia agrair a la mare tot l’esforç que ha fet
per mi i agrair-li i desitjar-li el millor per tot el que ens queda.
Gràcies.”

Foli 14 de 15

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

El senyor Alcalde agraeix l’assistència a tothom i aixeca la sessió, a les deu hores
i trenta dos minuts de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE

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, Joaquim Rosell i López
Vistiplau, l’Alcalde-President, Dionís Guiteras Rubio
Signat digitalment al marge
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