El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2014,
entre d’altres assumptes, va adoptar l’acord que es transcriu a continuació:
“5.2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL DRET DE REMUNERACIÓ
ALS AUTORS PELS PRÉSTECS DE LES SEVES OBRES REALITZADES A
BIBLIOTEQUES.
D’acord amb allò previst al Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de
les Entitats locals, el Grup Socialista de L’Ajuntament de Vilanova del Camí vol
sotmetre al Ple la següent Moció,
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els poders públics han de vetllar pel legítim dret a la remuneració dels autors pel
producte de la seva obra i al mateix temps fer efectiu el dret d’ accés a la cultura a tota
la ciutadania.
Per imperatiu legal, l’Estat està obligat, com ho han fet ja la pràctica totalitat dels
països de la Unió Europea, a posar en pràctica i aplicar una directiva europea
(Directiva 2006/115/CE, una norma referent a la implantació del cànon per préstec
bibliotecari.
Aquesta aplicació obligatòria de la Directiva ha de tenir present la doble funció de
compensació als creadors i la de facilitar l’ accés a la cultura. L’existència dels dos
drets és compatible, fets pel qual correspon a les administracions públiques
competents l’establiment de mecanismes i fórmules que els garanteixin.
La legislació europea és legítima i coherent. Sense autors no hi ha cultura i el dret a
percebre remuneració pel seu treball ha de ser protegit i promogut des de les
institucions comunitàries. Com també és evident que les biblioteques públiques
municipals desenvolupen un paper essencial i indispensable en la formació i l’equilibri
social i cultural. A més cal considerar que la indústria del llibre suposa el 38,1% del
total de l’ aportació al PIB de la cultura i que les biblioteques són un estímul a aquest
sector industrial, greument afectat per la crisi econòmica.
La majoria dels països europeus, han considerat el cànon fonamentalment una política
de suport a les literatures i cultures del país i, en aquest sentit, és assumit pels
governs nacionals o regionals. En canvi, la transposició que Espanya fa de la directiva
situa el cànon en els titulars dels serveis que, després de l’ aplicació de les excepcions
previstes, són en el nostre país els ajuntaments.
El cànon no es cobra a les persones usuàries de les biblioteques. El paguen les
administracions públiques. En aquest sentit el decret preveu que hi pugui haver
mecanismes de cooperació entre l’Administració General de l’ Estat, les Comunitats
Autònomes i les corporacions locals.
En el cas dels municipis i entitats supramunicipals de Catalunya, cal tenir en compte
l’esforç que han fet i fan en el foment de la lectura pública. No es pot demanar, doncs,
que aquestes entitats assumeixin també el cànon per préstec bibliotecari.

Pl. Castell,1. 08788-VILANOVA DEL CAMÍ. Barcelona. Tel. 938054422. Fax 938054290
vilanovac@vilanovadelcami.cat.www.vilanovadelcami.cat CIF: P0830300J

Per tot això, i amb l’objectiu de fer efectiu l’accés a la cultura i a la vegada el suport a
la creació, el Grup Socialista de l’Ajuntament de Vilanova del Camí presenta per a la
seva consideració i acceptació pel Ple la següent MOCIÓ:
1.- Instar els Govern de l’Estat espanyol i al de la Generalitat a què incorporin en els
pressupostos de l’exercici 2015 una partida específica suficient que permeti cobrir el
cànon per préstec bibliotecari de les biblioteques municipals.
2.- Instar els Govern de l’estat espanyol a recuperar els objectius i els mecanismes de
cooperació previstos en el “Plan de Fomento de la Lectura”, en el programa d’
adquisició i millora de les col·leccions de les biblioteques públiques del país i formulat
amb la cooperació de la Generalitat, en l’àmbit de Catalunya.
3.- Donar trasllat dels acords al Govern de l’estat espanyol i al de la Generalitat de
Catalunya.”

Vilanova del Camí, 6 d’octubre de 2014
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