Ajuntament

de Pardines
ACTA DE PLE
Identificació de la sessió:
-

Número: 6/2016
Caràcter: ordinària
Data: 27 de setembre de 2016
Hora inici: 19:00
Hora d’acabament: 21:00
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Pardines. Pl. del Pedró, 7

Convocats:
Presidenta: Il·lma. Sra. Núria Pérez i Desel (ldP -AM)
Regidors:
- Jordi Perpinyà i Perpinyà (ldP-AM)
- Marta Desel i Serra (ldP-AM)
- Joan Garrido Panicello (ldP-AM)
- Pere Subirana i Perpinyà (CDC)
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, en funcions de Secretaria, comissionat per la
Diputació de Girona, XALOC, Servei d’Assistència als Municipis.
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

Aprovació de canvi de data de la sessió ordinària del mes de setembre de 2016.
Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Correspondència oficial.
Donar compte i, si s’escau, ratificar els decrets d’Alcaldia.
Donar compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió plenària.
Aprovació del compte general de l’exercici 2015.
Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 2n. trimestre del 2016 al MINHAP.
Donar compte del Període Mig de Pagament del 2n. Trimestre de 2016.
Donar compte de la tramesa del seguiment del Pla d’Ajust al MINHAP, segon trimestre
Donar compte de les línies del pressupost per 2017
Aprovació inicial del plànol de delimitació d’incendis forestals de Pardines.
Aprovació i adhesió al Pla d’Acollida del Ripollès 2016-2020
Su p o rt a l C o rre lle n g u a 2 0 1 6
Donar compte de l’aprovació del Pla Local de Joventut 2016-2019
Donar compte del Mapa oficial municipal
Adhesió a l’Associació de Micropobles de Catalunya
Aprovació del conveni de gestió de la Xarxa de desfibril·ladors amb DIPSALUT
Adhesió al conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Ripollès per la compra
agregada de gasoil de l’ACM
Informe sobre la sol·licitud de permís d’investigació “SERENTILL”
Donar suport a propostes d’altres Administracions i entitats:
20.1. Moció per declarar el municipi de Pardines respectuós amb la diversitat afectiva i
sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la
discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
20.2. Moció sobre les oficines liquidadores instal·lades en el territori i al futur desplegament
de l’agència Tributària Catalana
20.3. Moció sobre la reforma horària
20.4. Moció sobre derogació del RD 1004/2015 que regula el procediment per l’adquisició
de la nacionalitat espanyola.
20.5 Moció sobre suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al Dret a
decidir
Propostes i informacions d’Alcaldia
Suggeriments, preguntes i interpel·lacions.
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DES ENVO L U PAMENT DE L A S ES S IÓ :
L ’a lcaldessa p residen ta d eclara o berta la s essió i e s t ra cten s u ccessivament e ls punts,
in clo s o s a l’o rd re d e l d ia , s e g ü e n t s :
1. Aprovació del canvi de data de la sessió ordinària del mes de setembre de 2016
El Ple ordinari estava prefixat a principis del mes de setembre.
Per motius de les vacances d’estiu i per la millor gestió ordinària es proposa aprovar el canvi
de data del Ple ordinari al dia d’avui 27-09-2016
La proposta s’aprova per unanimitat
2. Aprovació de les actes de plens anteriors
Per
-

unanimitat s’aproven les actes del Plens següents:
Núm. 3, ordinari del mes de maig
Núm. 4 extraordinari de Sorteig de les Eleccions Generals
Núm. 5 extraordinària i urgent de canvi de dedicació d’un regidor

3. Correspondència
Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament des de la darrera
sessió del Ple:
Data
document
13-09
13-09
27-07
22-07
22-07
14-07
15-07
06-07
05-07

Resum
C C R: Comuniquen la suspensió de la contractació del servei de residus
DDGI: informa de l’extensió de la fibra òptica amb el suport de la Diputació
GENC AT. Departament de Territori i Sostenibilitat: Xarxa de vigilància i prevenció de la
contaminació atmosfèrica
C C R: Horaris rutes escolars R16 2016-2017
C C R: Circular horaris rutes escolars, curs 2016-2017.
GENC AT. Departament de Territori i Sostenibilitat: Període d’informació pública als ens
locals, aprovació de la modificació de la ZEPA C apçaleres del Ter i del Freser
GENC AT. Departament de Governació: Convocatòria línia manteniment PUOSC 20162017
DDGI: Notificació atorgament subvenció suport programa activitat fisicoesportives.
AC A: Sol·licitud d’informació sobre el preu de l’aigua

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte i, si s’escau, ratificar els decrets d’Alcaldia
Núm.
decret
56

Data
10-05

Assumpte
Sol·licitud Subvenció Nevades 2015-2016

57

10-05

58

10-05

Pagament factures Xaloc corresponents al servei de secretaria intervenció integral
del més de febrer-març i març-abril per import de 443,84 i 451,35€
Modificació crèdit suplement amortit IC O Bankia

59

16-05

Pagament factures T/2016/11 per import de 2.266,29€

60

24-05

61

24-08

Pagament factures i obligacions T/2016/12 i T/2016/13 per import de 1.350 € i
60,50 € respectivament
Aprovació factures i obligacions F/2016/5 O/2016/5 per import de 3.695,48 €

66

24-05

Sol·licitud subvenció noves tecnologies DDGI.
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63

27-05

Llicència obres Josep Perpinyà

64

27-05

Llicència obres Domingo Tarruella Dalmau

65

30-06

Aprovació pagament nòmines i seguretat social maig 2016

66

31-05

Pagament factura registre de la propietat per import de 301,83€

67

14-06

Pagament factures T/2016/14 per import de 1.305,99€

68

14-08

Pagament quota 2016 C EINR , 238,18€

69

16-06

Pròrroga GFS 2015 DARP treball silvícoles

70

16-06

Pròrroga GFS 2015 DARP - Xarxa viària

71

20-06

Aprovació Plec de clàusules dels aprofitaments Forestals de Pardines

72

21-06

73

28-06

Pagament factures Xaloc servei de secretaria intervenció integral mes d’abril-maig
per import de 401,08€
Proposta d’aprovació de les Festes locals 2017

74

29-06

Aprovació pagament nòmines i seguretat social mes de juny -2016

75

04-07

Devolució fiança gestió residus Josep Martínez Portabella

76

30-06

77

04-07

78

06-07

Aprovació factures i obligacions F/2016/6 i O/2016/6 per import de 2.796,09 i
9.857,38€ respectivament
Pagament factures Xaloc servei secretaria intervenció integral i Bestreta
organització Festa Major per import de 441,13 i 700,00€ respectivament
Delegació serveis Agència Energia del Ripollès

79

08-07

Pagament AMPA RAMON SURIÑAC subvenció casal d’estiu per import de 300,00€

80

08-07

81

12-07

Pagament AMPA RIBES I ESO aportació reutilització de llibres curs 2015-2016 i
conveni Escola de neu 2016, per import de 350,00 i 300,00€ respectivament
Devolució fiança gestió residus Magdalena Morera Marty

82

04-07

Devolució fiança gestió residus Josep Perpinyà

83

14-07

Autorització instal·lació d'una creperia Festa Major

84

14-07

Permís de pas pel municipi

85

25-07

Aprovació factures obligacions F/2016/7 O/2016/7.

86

25-07

Pagament factures T/2016/17 per import de 28.895,48€

87

28-07

Devolució fiança gestió residus Joan C asadesús Desel

88

28-07

Devolució fiança gestió residus C arles Martínez Riba

89

27-07

Sol·licitud col·laboració dels voluntaris protecció civil de Sant Joan de les Abadesses

90

01-08

Pagament factures T/2016/19 per import de 6.969,09€.

91

28-07

Aprovació pagament nòmines i seguretat social mes juliol-2016.

92

08-08

Pagament factures i obligacions T/2016/20 per import de 575,00€

93

16-08

C ancel·lació parcial préstec ico-65.000€

94

16-08

Aprovació compensació deute Aleix Subirana

95

17-08

Sol·licitud subvenció joventut DGJ

96

18-08

sol·licitud subvenció DIPSALUT despeses grals consultori

97

22-08

Traspàs fons de la caixa a banc de Sabadell

98

23-08

Pagament factures T/2016/21 i obligacions per import de 2.876,77€

99

29-08

100

30-08

101

30-08

Aprovació factures i obligacions F/2016/8 O/2016/8 de 29-08-2016 per import de
5.607,10€
Aprovació de la sol·licitud de les actuacions dins la línia de manteniment del
programa PUOSC 2016-2017.
Aprovació ajut econòmic Bombers Voluntaris de Ribes de Freser

102

30-08

Adjudicació recuperació de pastures als Emprius de Pardines 2016

103

30-08

Adquisició PC noves tecnologies 2016

104

30-08

Adjudicació millores de vial 2016
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105

30-08

Renúncia subvenció aclarida de millores per a la GFS 2015

106

30-08

Baixa vehicle del padró d’IVTM – Ivan Bober Surroca

107

31-08

Aprovació i pagament nòmines i seguretat social, mes d’agost

108

31-08

Adjudicació sega de marges

El Ple en queda assabentat
5. Donar compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió
plenària
Es dona compte de les relacions de factures següents:
Exercici 2016
Núm. Relació

Import (€)

5
6
7
8

3.695,48
2.796,09
28.895,48
5.607,10

Tots els regidors han rebut el desglossat de les relacions amb la convocatòria
El Ple en queda assabentat
6. Aprovació del compte general de 2015
Vist el compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2015,
juntament amb tota la seva documentació annexa, segons la legislació vigent;
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció emesos sobre l’esmentat Compte, i el Dictamen
a favor de la Comissió Especial de Comptes emès en data 31 -05-2016;
Atès que el compte general va ser exposat al públic mitjançant anunci publicat en BOPG núm.
109 de data 8 de juny de 2016 perquè poguessin presentar-se reclamacions, objeccions o
observacions, i que no s’han presentat, segons consta en el certificat de Secretaria de data
14/07/2016;
De conformitat amb l’establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local,
Atesa la Resolució de 24 de març de 2015, per la qual es fa públic el conveni de col·laboració
entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació del
retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats locals signat el 3 de desembre de
2014;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Pardines corresponent a l’any 2015 en la
forma en què ha estat presentat i retut.
2. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2015 i la documentació
a què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció del model normal de comptabilitat
local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, EHA/4041, de 23 de novembre
de 2004, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, mitjançant la plataforma d’EACAT, en el
format establert per l’Acord del Ple de la Sindicatura de 8 de maig de 2014 (DOGC núm. 6382,
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de 24 de maig), relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre el
Compte General a la Sindicatura de Comptes per mitjans telemàtics.
3. Considerar presentat el Compte Ge neral corresponent a l’exercici econòmic de 2015 al
Tribunal de Cuentas, d’acord amb allò que determinen els articles 212 i 223 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprovà el TRLHL, en el marc del conveni de col·laboració entre el
Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació del retiment
telemàtic dels comptes generals de les entitats locals, pel qual acordaren considerar retuts els
comptes del seu àmbit comú competencial presentats davant de qualsevulla d’elles de
conformitat amb els acords mitjançant els quals es regula el format del Compte general de les
entitats locals en suport informàtic.
La proposta s’aprova per unanimitat
7. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 2n. trimestre del 2016 al
MINHAP
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei Orgànica
2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració, aprovació i execució
dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques faran un
seguiment de les dades de l’execució pressupostària i d’acord amb l’article 16 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, abans
del darrer mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre tota una sèrie d’informació
al Ministeri d’Hisenda i AAPP.
Es per això que es dóna compte al Ple d’aquesta corporació de la tramesa en data 15-07-2016
de l’estat d’execució trimestral corresponent al Segon trimestre del pressupost de 2016, el
contingut del qual consta a l’expedient.
El Ple en queda assabentat
8. Donar compte del Període Mig de Pagament del 2n. Trimestre de 2016
És dóna compte del període mig de pagament a proveïdors (PMP) del 2n. trimestre de 2016,
el qual, com es pot observar en el quadre que tot seguit es relaciona, és de 0,28 dies, i que
per tant, compleix amb el període màxim establert legalment.

Entidad

Ratio
Importe
Operaciones Pagos
Pagadas
Realizados
(días)
(euros)

Ratio
Importe
Operaciones Pagos
PMP
Observaciones
Pendientes Pendientes (días)
(días)
(euros)

Pardines

87,54

-3,01

PMP Global

47.026,11

47.026,11 -3,01

2.438,24

83,11

2.438,24

83,11

El Ple en queda assabentat
9. Donar compte de la tramesa del seguiment del Pla d’Ajust al MINHAP, segon
trimestre
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Es fa saber que en data 18-07-2016 es va trametre l’informe de seguiment següent:
“…”
De acuerdo con el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012 sobre la información del seguimiento
del plan de ajuste e información adicional trimestral.
INFORMO:
(Los importes facilitados en el presente informe son en miles de euros)
1. Que para la elaboración del informe de seguimiento del Plan de Ajuste se ha tenido en
cuenta la diferencia entre las Obligaciones reconocidas netas y derechos reconocidos
netos, con importes acumulados, en el SEGUNDO trimestre de 2015 y las Obligaciones
reconocidas netas y derechos reconocidos netos, con importes acumulados, al SEGUNDO
trimestre de 2016, según constan en la contabilidad de esta corporación.
INGRESOS:
2. Aplicación de la medida 1 en el apartado B.1. de Ajustes propuestos en el plan de ingresos:
Que en relación a la previsión de ingresos ha habido una disminución en relación al capítulo
1 impuestos directos de -2,65 €.
3. Que en las ordenanzas fiscales aprobadas para el ejercicio 2016 NO se ha previsto el
incremento del 3% para los conceptos de los capítulos 1 del presupuesto de ingresos,
medida establecida en el plan de Ajuste.
GASTOS:
4. Ajustes en la medida 16 de otras medidas de reducción de gastos, concretamente en el
apartado de aportaciones a entidades públicas ha habido una disminución, en relación a
los datos de 2015, teniendo en cuenta que para el SEGUNDO trimestre de 2016, el
Ayuntamiento ha reconocido menos cuotas a otras entidades que en el mismo período de
2015, reconociendo obligaciones pendientes de años anteriores, concretamente una
disminución de -0,43 €.
Dentro la misma medida 16 pero para los gastos de luz, teléfono, correos y calefacción ha
existido una disminución del gasto, concretamente -1,51€.
INFORMACIÓN ADDICIONAL
5. Que en el informe de seguimiento de deuda comercial nos remitimos a datos contemplados
en la contabilidad.
6. Que el Ayuntamiento de Pardines no prevé que éste sea el último informe de seguimiento
dado que el plan de ajuste aún no ha llegado a su término.
7. Que la otra información adicional no ha sufrido cambios en relación a la información
presentada en el plan de Ajuste.
8. Que esta secretaria intervención remitirá este informe al órgano competente para su
aprobación.
El Ple en queda assabentat
10. Donar compte de les línies del pressupost per 2017
Es fa saber que abans del 12 de setembre s’havien de trametre les previsions del pressupost
de 2017 al MINHAP.
Com que al mes de març vam trametre les línies dels pressupostos 2017 -2019, hem tramés
les previsions pel 2017.
El Ple en queda assabentat
11. Proposta d’acord d’aprovació inicial del plànol de delimitació segons el que
estableix la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis

P laç a del Padró, 7 – 1 7 5 3 4 P ardines – T el. 9 7 2 7 2 7 3 9 0 – Fax 9 7 2 7 2 7 0 2 7 – ajuntament@ pardines .c at – N I F P 1 7 1 3 3 0 0 J

Ajuntament

de Pardines

forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestal, modificada per la Llei 2/2014, del 27
de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions per als ajuntaments.
La Llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de
500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava obligacions a
les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que
estan destinades al sector primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans
i urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de
500 metres de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important
ja que multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de delimitació
de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per
aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels
treballs de realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de municipis
de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afect ades per la Llei
5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions,
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Vist el “Plànol de delimitació de Pardines” que ha realitzat el Consell Comarcal del Ripollès a
petició de la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions,
les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l’ajuntament
d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al
Departament de Medi Ambient”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 5/2003.
2. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions aïllades
determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir
les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.
3. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades beneficiades per les
franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats com a polígons obligats a
protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de fer-se càrrec de les despeses
derivades de l’obertura i manteniment de les franges de protecció de que es beneficien.
4. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la Llei 5/2003
disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del plànol de delimitació
per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.
5. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix so bre els terrenys
forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de protecció.

P laç a del Padró, 7 – 1 7 5 3 4 P ardines – T el. 9 7 2 7 2 7 3 9 0 – Fax 9 7 2 7 2 7 0 2 7 – ajuntament@ pardines .c at – N I F P 1 7 1 3 3 0 0 J

Ajuntament

de Pardines

6. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en l’elaboració
dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves urbanitzacions que
prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure dintre del seu àmbit les
franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003.
7. Determinar que el traçat dels polígons obligats així com e l traçat de la franja exterior de
protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes executius o
qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament.
8. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 3 0 dies. A tal efecte,
es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de l’ajuntament.
9. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya.
10. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell C omarcal.
11. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la signatura de
quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
La proposta s’aprova per unanimitat
12.

Aprovació i adhesió al Pla d’Acollida del Ripollès 2016-2019

Atès que el Pla de Ciutadania i Immigració del Ripollès, gestionat pel Consorci de Benestar
Social del Ripollès, constitueix un marc general d’actuació que pretén aconseguir la plena
incorporació social de les persones immigrades;
Atès que el moment de l’arribada és crucial per facilitar la màxima autonomia d’aquestes
persones en el menor temps possible. Per aquest motiu, en virtut de la Llei 10/2010 d’acollida
de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, el Govern de Cat alunya posa a
l’abast de les persones interessades un servei de primera acollida en col·laboració amb els ens
locals, els agents socials i diverses entitats especialitzades. L’objectiu és promoure l’autonomia
personal, així com la igualtat d’oportunitats e ntre la ciutadania.
Vist que les Llosses compta amb la prestació del Serveis Socials del Consorci de Benestar
Social del Ripollès;
Vista la regulació legal següent:
Legislació autonòmica
- Llei 10/2010 d’acollida de les persones immigrades i de les reto rnades a Catalunya.
- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 2006.
- Decret 188/2001, de 26 de juny, dels estrangers i la seva integració social a Catalunya. Té
per objecte l’aplicació, en l’ àmbit competencial que li pertoca, de la Llei Orgànica 4/2000.
Aquests àmbits, són bàsicament, salut, ensenyament, benestar social, infància, formació
ocupacional i treball.
Legislació municipal.. Lleis que regulen l’actuació dels ens locals.
- La Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- La Llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, en la redacció donada
per les posteriors modificacions.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar i adherir-nos al Pla d’Acollida del Ripollès 2016-2020
2. Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social del Ripollès
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La proposta s’aprova per unanimitat
13. Suport al Correllengua 2016
La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja
que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur
en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana (CAL) volem donar-hi un nou impuls per mitjà de la 20a edició del
Correllengua. Des de la CAL considerem que seria molt important la presentació, a tots els
municipis i comarques, de la Moció que redactem a continuació i l’aprovació de la totalitat o
d’una part dels acords proposats.
CAL, Països Catalans, juliol de 2016
Proposta d’acord
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració
de les persones nouvingudes,
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la
llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre sistema
educatiu,
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un futur
de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques,
Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua
gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de
la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor
de la seva unitat.
2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i
aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats
programades.
3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta
corporació.
4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar
l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment
5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua
Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a través del correu
electrònic cal@cal.cat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord telemàticament a la Coordinadora d’Associacions per la Llengua
Catalana (CAL), per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
14.

Aprovació del Pla Local de Joventut 2016-2019

Vist el Pla Local de Joventut de Pardines 2016/2019, que és una eina necessària per al
desenvolupament de les polítiques de joventut del municipi, elaborat per la Sra. Inga Drake
Martín, tècnica de Joventut Vall del Freser, dins el marc de les d irectrius establertes per la
Direcció General de Joventut.
Atesos els objectius generals que consten al mateix Pla, i que en resum és el següent:
REPTE 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. Objectiu general:
Facilitar la formació als i a les joves del municipi.
REPTE 2. Aconseguir l’èxit en la transició laboral de les persones joves. Objectiu General:
Facilitar l’accés al mon del treball als i a les joves.
REPTE 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliar de les pers ones joves. Objectiu General:
Facilitar la transició domiciliar als i a les joves.
REPTE 4. Promoure una vida saludable de les persones joves. Objectiu General: Fomentar
conductes saludables entre els i les joves.
REPTE 5. Avançar cap a l’autonomia, el des envolupament personal i la participació de la gent
jove en allò col·lectiu. Objectiu General: Fomentar la participació dels i les joves.
REPTE 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil i amb objectius socialment
cohesionadors. Objectiu general: Potenciar les activitats culturals i d’oci juvenil al municipi.
REPTE 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada
territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva. Objectiu
general: Fomentar la vinculació i la igualtat d’oportunitats dels i les joves.
Atès que el Pla preveu diferents programes i objectius per tal d’aconseguir els reptes marcats
Com pot set l’OFICINA JOVE DEL RIPOLLÈS (EMANCIPACIÓ JUVENIL):
Per treballar l’emancipació dels i les joves s’executarà el Programa Oficina Jove del Ripollès,
que pretén facilitar la informació que reben els i les joves sobre habitatge, treball, educació i
formació i salut mitjançant el desenvolupament de les diferents línies d’actuació;
Vist que pel que fa la PARTICIPACIÓ I DINAMITZACIÓ juvenil es portarà a terme el Programa
de participació i dinamització, que pretén promoure, mantenir i/o potenciar la cultura
participativa entre els i les joves del municipi mitjançant el desenvolupament de diferents línies
d’actuació;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Pla Local de Joventut 2016-2019 de Pardines en tot el seu contingut.
2. Trametre certificació d’aquest acord i un exemplar del Pla a la Direcció General de Joventut
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat
15. Donar compte del Mapa oficial municipal
Es fa saber que el Departament de Governació ens ha tramès la publicació del nostre mapa
municipal a Internet que està situat al Municat.

P laç a del Padró, 7 – 1 7 5 3 4 P ardines – T el. 9 7 2 7 2 7 3 9 0 – Fax 9 7 2 7 2 7 0 2 7 – ajuntament@ pardines .c at – N I F P 1 7 1 3 3 0 0 J

Ajuntament

de Pardines
El Ple en queda assabentat

16. Adhesió a l’Associació de Micropobles de Catalunya
Atès que considerem l'existència de l'associacionisme municipal com a instrument valuós i
necessari per a aconseguir els objectius que no pot assolir la nostra corporació local per si
mateixa i tota sola;
Atès que l’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC), es defineix com a una entitat sense
afany de lucre que aplega inicialment, als municipis catalans amb una població igual o inferior
als 500 habitants i que lliurement s’hi vulguin adherir:
Atès que l’ideari fundacional es concreta en les següents línies: el municipalisme, la igualtat
entre persones i la cooperació amb altres entitats municipalistes;
Vist que les finalitats de l’AMC és:
a) Foment i defensa de la igualtat d’oportunitats dels micropobles i els seus habitants,
davant instàncies polítiques, jurisdiccionals, administratives i privades.
b) Impuls a l’autonomia municipal.
c) Promoció de la recerca i el coneixement e specífics sobre els micropobles i zones rurals.
d) Fomentar la col·laboració amb les entitats municipalistes amb les que s’arribi a acords,
sempre que hi hagi respecte explícit a l’especialització, en base als seus integrants, de l’AMC
e) Qualsevol altra funció relacionada, directament o indirecte, amb els associats.
f) L’Associació actuarà en l’àmbit de Catalunya.
Per aquests motius, el Ple de l'Ajuntament de Pardines aprova els ACORDS següents:
1. Adherir-se a l'Associació de Micropobles de Catalunya, acceptant-ne els Estatuts i els drets i
obligacions que se'n deriven, així com la quota corresponent; al mateix temps, facultar el tinent
d’Alcaldia Sr. Jordi Perpinyà per a representar-nos a les assemblees i ocupar-hi els càrrecs que
ens hi puguin correspondre.
2. Que Secretaria expedeixi abans de deu dies el certificat d'aquest acord i el trameti a
l'Associació de Micropobles de Catalunya per via telemàtica.
La proposta s’aprova per unanimitat
17. Aprovació del conveni de gestió de la Xarxa de desfibril·ladors amb DIPSALUT
Vista la minuta de conveni amb DIPSALUT per a la gestió de la Xarxa de desfibril·ladors de
Pardines, dins del programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit”, que suposa 1 desfibril·lador
fix;
En exercici de les facultats que la normativa vigent atorga a l’Alcaldia i al Ple;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el conveni dalt referenciat en tots els seus termes.
2. Facultar l’alcaldessa, Il·lma. Sra. Núria Pérez Desel tant àmpliament com en Dret sigui
necessari per a la signatura del conveni i per a l’adopció de les resolucions que siguin
necessàries per a la seva bona fi.
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3. Comunicar aquest acord a DIPSALUT per via telemàtica a l’efecte corresponent, i facultar
Secretaria per a la seva tramesa.
La proposta s’aprova per unanimitat
18. Adhesió al conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Ripollès per la
compra agregada de gasoil de l’ACM.
Vist el conveni de de col·laboració entre l’ACM i el Consell Comarcal del Ripollès per a la compra
agregada de gasoil de calefacció i locomoció;
Vist que es preveu la possibilitat que els ajuntaments de la comarca es pugui adherir a l’anterior
conveni mitjançant un conveni de cooperació;
En exercici de les facultats que la legislació vigent atorga a l’Alcaldia i al Ple;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Manifestar la voluntat municipal d’adherir-nos a la compra agregada de gasoil amb l’ACM
mitjançant el conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Ripollès
2. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per via telemàtica per a la seva
constància i a l’efecte corresponent.
La proposta s’aprova per unanimitat
19. Informe sobre la sol·licitud de permís d’investigació “SERENTILL”
Es fa saber que es troba en informació pública el projecte d’investigació minera “SERENTILL”
que afecte diferents municipis, entre ells Pardines.
Hem demanat un informe al tècnic municipal per saber com ens afecta.
Per unanimitat s’acorda informar desfavorablement aquesta sol·licitud de permís d’investigació.
20. Donar suport a propostes d’altres Administracions i entitats:
20.1. Moció per declarar el municipi de Pardines respectuós amb la diversitat afectiva
i sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la
discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll el respecte i la no discriminació per raó de sexe
següent:
“...”
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll per declarar la vila de Ripoll respectu os a amb la
diversit at afectiva i sexual amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i
contraria a la discrim in ació de les persones per raó de la seva orientació i/o ident it at
sexual.
El proppassat 17 de maig es va celebrar el Dia Internacional Contra la LGTBfóbia. Es celebrava
que feia 26 anys que l'organització Mundial de la Salut (OMS) havia deixat de considerar
l'homosexualitat com una malaltia mental. A més, el proper 28 de juny, coincidint amb
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l'aniversari deis disturbis a Stonewallinn de Nova York, se celebrarà el Dia Mundial de l’Orgull
LGBTI.
Durant segles, les persones han patit discriminació per motius d'orientació sexual. El Codi Civil
català va ser pioner a l'estat espanyol en permetre ja el 1998 a qualsevol parella registrar la
seva unió independentment del sexe deis seus integrants. L'any 2005 l'estat espanyol, que és
que té les competències en matèria de matrimonis, reconeixia el dret al matrimoni de les
persones del mateix sexe així com el dret al canvi legat de nom de les persones transsexuals
sense haver-se de sotmetre cirurgia prèviament
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i Inter sexuals i per a eradicar l’homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia. Una llei pionera a Catalunya i a l'Estat, aprovada amb un ampli suport
parlamentari i del teixit associatiu.
La llei en l'article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que "La Generalitat i els ens locals han
de garantir el compliment d'aquesta llei i promoure les condicions pera fer-la plenament
efectiva en els àmbits competencials respectius".
Queda encara molta feina a fer en aquests àmbits dintre de les competències municipals ,
l'Ajuntament ha de liderar la visualització i també la plena normalització de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i Inter sexuals, incorporant aquesta perspectiva a tota !'estructura
municipal.
És per tot això que es proposa al plenari l'adopció deis següents acords:
Redactar i executar durant la present legislatura el Pla Local contra la Homofòbia prenent com
a model plans similars com el vigents a Berga des de 2013.
Mentre no es redacta aquest pla local:
- Promoure el coneixement de la diversitat sexual i afectiva en general i com afrontar casos
de LGTBfóbia en particular, entre el personal de l'administració local, molt especialment entre
aquells treballadors amb tasques d'atenció directa al públic i la policia local.
- Garantir el desplegament de la "Llei 11/2014, del10 d'octubre, per garantir els drets de
Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i lntersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia
i la transfòbia" aprovada en el Ple del Parlament de Catalunya el 2 d'octubre de 2014, i
n'afavoreixi el seu compliment.
- Ubicar en un espai visible de la pagina web de l'Ajuntament un enllaç al web, elaborat per
l'Observatori contra la Homofòbia, destinat a la denúncia d'agressions de caire homòfob i
transfòbic.
- Instar al CBS del Ripollès a la inclusió de la perspectiva LGBTI en la seva estratègia
antirrumors.
- Programar un mínim d'una activat cultural anual per adults, una infantil i una altra juvenil
que tingui com a eix conductor la diversitat, en qualsevol deis seus àmbits (afectiva, sexual,
religiosa, ètnica ...)
- Instar al Consell Escolar de Ripoll a adquirir el compromís d'incloure formació sobre diversitat
familiar i afectiva tant a primària com a secundaria, per a tota la comunitat educativa.
- Comunicar a l'Observatori contra l’homofòbia qualsevol cas de que es tingui coneixença,
independentment si la persona presenta o no denúncia per al seu correcta tractament
estadístic.
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- Donar visibilitat al moviment LGBTI col·locant a la fa9ana de l'Ajuntament de Ripoll la
bandera de l'arc de Sant Martí el dia 17 de maig, dia Mundial Contra la Homofòbia, i el 28 de
juny, Dia Mundial de la Lluita pels Drets deis Homosexuals o dia de l'Orgull Gay.
- Donar assessorament jurídic a les víctimes o personar-se com a acusació particular en
qualsevol cas de delictes d'odi que es pugui produir a Ripoll.
- Comunicar aquests acords al CBS del Ripollès, al Consell Comarcal de Ripollès i la resta
d'ajuntaments de la comarca, instant-los a prendre acords similars.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents
1. Declarar el municipi de Pardines respectuós amb la diversitat afectiva i sexual amb la realitat
de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contraria a la discriminació de les persones per
raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
2. Donar suport a la moció en tots els seus punts.
3. Comunicar-ho a l’Ajuntament de Ripoll i al Consell Comarcal del Ripollès a l’efecte
corresponent.
“...”
20.2. Suport a la moció de l’Ajuntament de Ripoll en relació amb les oficines
liquidadores instal·lades en el territori i amb el futur desplegament de l’Agència
Tributària Catalana
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll, que ens ha tramès el Consell Comarcal del Ripollès,
següent:
“...”
10.2. Moció en relació a les oficines liquidadores instal·lades en el territori i al futur
desplegam ent de l'Agència Tributària Catalana
Motiv ació
Aquesta Corporació ha tingut coneixement de l'anunci de creació d'una nova xarxa tributària
per part del govern de la Generalitat de Catalunya que aposta per una disminució cons iderable
de les oficines liquidadores existents en el territori, fet que pot provocar que Ripoll deixi de
tenir una oficina liquidadora, i en conseqüència es generi un problema no només de la gent
que actualment hi treballa, sinó també del propi ciutadà i ciutadana que suposaria la necessitat
de desplaçaments cap a altres territoris.
A la vista de que durant l'any 2017 finalitza el conveni entre els Registradors i la Generalitat
de Catalunya per albergar les oficines liquidadores, i que s'està treballant amb un nou model,
es considera oportú que la definició del nou model es tingui en compte el servei de proximitat
que venien portant a terme aquestes oficines i que s'hauria de continuar prestant, ja sigui a
través d'un model similar o bé a través de la implantació a Ripoll d'una oficina de l'Agència
Tributària Catalana.
En el supòsit de que el model nou no aposti per una oficina a Ripoll, suposarà que les persones
usuàries d'aquest servei s'hagin de desplaçar cap a altres municipis i amb les dificultats que
això suposa. S'ha de tenir en compte que Ripoll és capital de comarca, que disposa d'una
població envellida i que alhora no disposa de les millors comunicacions ni del transport públic
adient cap a altres ciutats o municipis que puguin albergar els serveis de l'Agència Tributària
Catalana, de manera que és necessari plantejar des d'aquest Consistori una clara defensa de
que Ripoll ha de disposar, en el nou model de l'Agència Tributària Catalana, de tots i cada un
dels serveis que aquesta pugui oferir, amb l'ànim d'aconseguir un equilibri territorial.

P laç a del Padró, 7 – 1 7 5 3 4 P ardines – T el. 9 7 2 7 2 7 3 9 0 – Fax 9 7 2 7 2 7 0 2 7 – ajuntament@ pardines .c at – N I F P 1 7 1 3 3 0 0 J

Ajuntament

de Pardines

És cert que avui en dia molts dels tràmits es poden fer telemàticament, però també és cert
que la major part de la població és gran i amb dificultats per accedir i tramitar qualsevol tràmit
per internet, motiu pel qual la millor forma per a la tramitació administrativa amb la hisenda
segueix essent presencialment.
Per tot això,
Disposició
El Ple Municipal resol:
10.2.1. Manifestar el rebuig que davant de la finalització de la vigència del conveni dels
Registradors amb la Generalitat de Catalunya, es deixi de prestar el servei que es ve duent a
terme des de l'Oficina Liquidadora de Ripoll.
10.2.2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que en el nou model de l'Agència
Tributària Catalana, Ripoll disposi d'una oficina per tal de garantir un equilibri territorial i alhora
pugui donar un servei proper als ripollesos i ripolleses.
10.2.3. Comunicar aquesta moció als municipis de la comarca per tal que donin recolzament
a la mateixa.
10.2.4. Comunicar aquesta moció al Consell Comarcal del Ripollès per tal que doni
recolzament a la mateixa.
10.2.5. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde de Ripoll, Il·lustríssim
Senyor Jordi Munell i Garcia a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per
a dur a terme els acords anteriors.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents
1. Donar suport a la moció en tots els seus punts.
2. Comunicar-ho a l’Ajuntament de Ripoll i al Consell Comarcal del Ripollès a l’efecte
corresponent.
20.3. Moció sobre la reforma horària
Vista la moció de la Diputació de Girona de 17-05-2016 sobre la reforma horària següent:
“...”
Vista la moció de la Diputació de Girona següent:
“PLE83/000012/2016-JP; Moció conjunta dels grups presents a la Diputació de suport
institucional a la iniciativa per a la reforma horària i creació d'un grup de treball adscrit a
Presidència.
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris fabrils,
agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i
l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, esp ecialment del
sector dels serveis, i també sovint, de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la
necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de
la vida. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció
empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les persones treballadores, la persistència
de la divisió sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes
de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la
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manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una
disminució del benestar de la societat en general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels quals
disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que representa
la desorganització horària actual incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A
gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8 – 9 h a 17 – 18 h, parant un màxim d'una hora
per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol – i per tant a Catalunya-, però, és habitual
que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i
que la jornada laboral s’allargui fins a les 19 h o les 20 h del vespre, o més enllà. Aquesta
jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21 h en el millor dels casos, dificulta el
temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita
el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El
prime time televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa
el temps personal i el temps de descans. A més, aquesta organització del temps de vida
quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a
Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris
nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat i
productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per a la
Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que
estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models
adoptats. Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren
consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què cal trobar fórmules
d’optimització dels recursos escassos,
Però sobretot, en què cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per una
compulsió productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat
individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat, hauria
de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sen se perjudici
de que es reconeguin després determinades situacions de flexibilització horària, i per tant,
excepcions a les normes generals, per atendre determinades situacions personals o de
determinats col·lectius
En aquest context és on s’ha posat en ma rxa la Iniciativa per a la Reforma horària, reconeguda
pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma interlocutora en aquesta
qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les
empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns
que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més
complexitat social i augment progressiu de les desigualtats.
Per l’anteriorment exposat, la corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer. MANIFESTAR el suport institucional amb l’adhesió de la Diputació de Girona a la
Iniciativa per a la reforma horària.
Segon. CREAR un grup de treball, amb representants dels treballadors i amb presència de tots
els grups, adscrit a la Presidència per analitzar els horaris de la Diputació de Girona i dels
municipis que s’hi adhereixin, així com l’elaboració de propostes en la línia de la Iniciativa per
a la reforma horària.
Tercer. Impulsar una estratègia de comunicació per donar a conèixer les propostes i mesures
que proposa Iniciativa per a la reforma Horària en els ajuntaments.
Quart. Notificar el present acord a tots els treballadors de la Diputació, als 221 municipis de la
demarcació, a la presidenta i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als
impulsors de la Iniciativa per a la reforma Horària.”
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L’acord precedent ha obtingut el quòrum legal establert per a la seva validesa i perquè consti
i amb l’excepció prevista a l’article 206 del ROF, lliuro el present certificat d’ordre i amb el
vistiplau del senyor President.
Girona, 26 de maig de 2016
“...”
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents
1. Donar suport a la moció en tots els seus punts.
2. Comunicar-ho a la Diputació de Girona a l’efecte corresponent.
20.4. Moció sobre derogació del RD 1004/2015 que regula el procediment per
l’adquisició de la nacionalitat espanyola.
Vista la moció de la Diputació de Girona de 19-07-2016 sobre derogació del RD 1004/2015
que regula el procediment sobre l’adquisició de la nacionalitat espanyola següent:
“...”
“PLE85/000018/2016-JP; Proposta. Moció per la derogació del Reial Decret 1004/2015 que
regula el procediment per l'adquisició de la nacionalitat espanyola .
La Llei 19/2015, de 13 de juliol, de Medidas de Reforma Administrativa en el àmbito de la
Administración de Justicia y el Registro Civil i el Real Decreto 1004/2015, de 6 de novembre,
que desenvolupa el seu Reglament, han modificat el procediment per acced ir a la nacionalitat
espanyola. El nou procediment per accedir a la nacionalitat espanyola es basa en una prova
de coneixements constitucionals i socioculturals sobre l’Estat espanyol, així com una prova de
coneixements de llengua castellana.
Cal tenir present que l’accés a la nacionalitat espanyola ha estat històricament un procés lent
i discriminador que ha dificultat la plena incorporació dels nous catalans a la ciutadania, i per
tant a la plenitud de drets polítics. Així mateix, cal recordar que l’acollida i la integració de les
persones immigrades, atenent-nos a l’article 130 de l’Estatut d’Autonomia, correspon a la
Generalitat de Catalunya, i que aquesta competència l’exerceix a través dels ens locals.
Discrepem del concepte d’integració que hi porta implícit aquest model atès que el missatge
que es dóna és que la integració s’assoleix mitjançant l’esforç unidireccional de la persona
immigrada per adquirir una sèrie de coneixements generals que ben poc tenen a veure amb
l’exercici de la ciutadania. La integració és un procés d’adquisició de la condició de ciutadà i
ciutadana igual en drets i deures a la resta, i per aquest motiu, basat en la millora contínua de
l’autonomia personal.
El nou procediment ha produït una situació de vulnerabilitat i indefe nsió de les persones
sol·licitants pels següents motius:
No reconeix les diferents llengües oficials de l’Estat i discriminen aquelles persones que tenen
un coneixement de la llengua catalana, o altra llengua oficial diferent a la castellana.
La privatització de les proves i centres de formació-preparació per a realitzar- les. El Instituto
Cervantes esdevé l’única institució que dissenya i administra les proves, mitjançant convenis
amb centres privats tant en relació al nivell de coneixement A2 de castellà (DELE, diploma
d’espanyol com a llengua estrangera) com en relació a la prova CCSE (coneixements
constitucionals i socioculturals d’Espanya). No es fa ús de la xarxa pública de primera acollida
i manca la representació de més centres o serveis públics que puguin administrar les proves i
les formacions necessàries, com per exemple els Centres de Formació d’Adults, les Escoles
Oficials d’Idiomes, el Consorci per a la Normalització Lingüística o les Universitats.
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La imposició d’un model economicista d’accés a la nacionalitat espanyola. El cost de la
tramitació dels expedients oscil·la entre els 185€ i els 309€, en funció del país d’origen de la
persona sol·licitant. La legislació anterior preveia una tramitació sense cap cost econòmic. En
el cas de la realització de cursos de preparació per la prova de castellà, el cost s’eleva a 400€
més.
La discriminació de les persones que havent realitzat els seus estudis secundaris o universitaris
a l’Estat espanyol han de realitzar les proves de castellà (DELE A2) i le s proves de
coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya (CCSE). Aquestes persones poden
acreditar titulacions acadèmiques que implícitament contenen els coneixements requerits a les
esmentades proves.
El disseny i execució de la prova DELE A2 està orientat a persones amb un nivell formatiu mig
o mig-alt, obstaculitzant l’assoliment satisfactori de la prova a un nombre elevat de persones,
i entre elles les especialment vulnerables.
No reconeix l’esforç realitzat pel sol·licitant davant altres administracions, al no convalidar el
Certificat d’haver utilitzat el Servei de Primera Acollida.
Discrimina en funció del nivell acadèmic perquè deixa fora aquelles persones que presenten
limitacions per diversitat funcional i/o formatiu no reconeguda jurídicament, analfabetisme en
diferents graus o baixa escolarització.
El procés d’inscripció telemàtic dificulta l’accés a la sol·licitud i a aquestes proves i és
discriminatori per a aquelles persones que no tenen coneixements informàtics o no tenen la
competència digital necessària.
No dóna validesa als cursos oficials de nivells de llengua del Marc Europeu Comú de Referència
impartits pels centres públics de la Generalitat (Escola Oficial d’Idiomes, Centres de Formació
d’Adults, Universitats, Consorci pe r a la Normalització Lingüística…) ni els processos
d’alfabetització en català.
En aquests casos farà necessari el suport de professionals, entitats o altres serveis per a
realitzar tot el procés. Cal destacar també que, a Catalunya, actualment es produeixen
situacions de greuge en relació a Registres Civils, com el de Girona, que ja no accepten les
sol·licituds amb cita presencial. L’entrada en vigor d’aquesta Llei s’ha produït sense un període
transitori que permeti la unitat de criteris entre els registres civils, pel que fa a les persones
que ja tenien demanada cita abans de l’entrada en vigor de la Llei.
A data actual, a Catalunya, hi ha insuficiència de places per realitzar les proves. En el cas de
les comarques gironines el fet s'agreuja perquè nomé s hi ha 1 únic centre examinador. En
alguns casos, tot i portar dos anys amb cita prèvia, aquestes persones hauran de renovar part
de la documentació dels seus països d’origen per caducitat.
La Llei 10/2010 del 7 de maig d’Acollida de les persones immigrades i de les retornades a
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 28 d’abril de 2010, ja reconeix un Servei
de Primera Acollida dissenyat: de forma consensuada amb els ens locals i les entitats que
ofereix formació gratuïta; desplegat territorialment; no excloent a les persones més
vulnerables, i substituint la manca de formació per un curs d’alfabetització; i reconeixent el
bagatge de les persones immigrades al facilitar un sistema de convalidacions.
Per aquests motius, la corporació a proposta de tots els grups presents a la Diputació, per
unanimitat, ACORDA:
PRIMER. Demanar la derogació del Real Decreto 1004/2015 al Govern de l’Estat Espanyol. I
mentre no es derogui demanem:
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- Eximir de fer les proves de CCSE i DELE A2 a les persones que han superat l’ESO o estudis
superiors realitzats a Catalunya.
- Habilitar centres públics per a la realització de les proves i per a la formació corresponent,
com les Escoles de Formació d‘Adults i les
Escoles Oficials d’Idiomes.
SEGON. Consensuar un nou procediment amb l’Administració competent.
Aquest nou procediment o sistema hauria de:
- Habilitar els mecanismes i recursos necessaris per esmenar aquestes situacions.
- Reconèixer el Servei de Primera Acollida recollit a la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’Acollida
de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya i el Decret 150/2014, de 18 de
novembre, dels Serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
- Ser gratuït.
- Tenir en consideració totes les llengües oficials.
- Garantir una oferta de formació gratuïta.
- Reconèixer d’altres titulacions oficials equivalents al nivell de castellà A2 que expedeixen
les entitats públiques, com els Centres de Formació d’Adults, les Escoles Oficials d’Idiomes, el
Consorci per a la Normalització Lingüística i les Universitats.
- Reconèixer el bagatge aportat per les persones sol·licitants.
- Ser flexible amb les persones formativament vulnerables.
TERCER. I apostar, en el marc del procés constituent d'una República catalana, per tal que els
mecanismes administratius permetin, en un futur proper, l'obtenció de la nacionalitat catalana
sense les traves del procediment actual.
QUART. Comunicar l’adopció d’aquest acord a tots els ajuntaments de la demarcació d e Girona,
al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.”
L’acord precedent ha obtingut el quòrum legal establert per a la seva validesa, i perquè consti
i amb l’excepció prevista a l’article 206 del ROF, lliuro el present d’ordre i amb el vistiplau del
senyor President.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents
1. Donar suport a la moció en tots els seus punts.
2. Comunicar-ho a la Diputació de Girona a l’efecte corresponent.
20.5. Moció sobre suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al
Dret a decidir.
Vista la moció de la Diputació de Girona de 19-04-2016 sobre suport a ajuntaments investigats
per l’Audiència Nacional i al Dret a decidir: següent
“...”
Moció de la Diputació de Girona de suport als ajuntaments investigats per l’Audiència
Nacional i al Dret a Decidir.
Vista la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Girona que segueix:
PLE82/000010/2016-JP; Proposta. Moció del grup de la CUP de suport als ajuntaments
investigats per l'Audiència Nacional i al Dret a Decidir.
El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret Internacional
en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de
les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en l’article 1 proclama: «Tots
els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el
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seu estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural».
Les diverses nacions de l'Estat doncs són dipositàries d'aquest dret ja que es troben
constituïdes com a pobles i per tant com a subjecte indiscutible de dret.
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de man era massiva els darrers anys i
el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma majoritària, el
reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat de recolzar
l’exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu
Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es va reconèixer a si mateix com a
subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, el
passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI sobre l’inici del
procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de
2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya (ajuntaments, consells
comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores d’ara, ja ha estat secundada
per 280 institucions de representació local a través dels seus plens. Una manifestació política,
una expressió plenament legítima. El món local és sobirà i ha de poder expressar-se amb
llibertat.
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament polititzats,
han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus regidors i regidores.
A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar l’Associació de Municipis
per la Independència, l’Associació Catalana de Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana.
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies per
atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels nostres
Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d’Instrucció 2
de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la Resolució del 9N del
Parlament de Catalunya.
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la
Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu dels
delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Secretari Resolució del Parlament per
part dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa fiscalia no havia
denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté oberts tres procediments concrets contra
els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a més,
és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal que
es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport per tal que li aportin
tota mena d’informació.
En relació amb els antecedents exposats la corporació ACORDA:
Primer. Mostrar el rebuig de la Diputació de Girona als requeriments enviats per ordre de
l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres -cents ajuntaments catalans per haver aprovat
una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.
Segon. Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser
encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret fonamental
a la lliure expressió.
Tercer. Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici eminentment
cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que emanen
de la voluntat popular i, molt particularment, des dels ajuntaments entesos com l’administració
més propera a la ciutadania.
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Quart. Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les
persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tota la ciutadania a participar-hi.
Cinquè. Comunicar l’adopció d’aquest acord a tots els ajuntaments de la demarcació de Girona,
al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la
Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs de l’estat
espanyol i francès.”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona per a la seva deguda constància.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents
1. Donar suport a la moció en tots els seus punts.
2. Comunicar-ho a la Diputació de Girona a l’efecte corresponent.
21. Propostes i informacions d’Alcaldia.
L’alcaldessa explica diferents temes de la gestió ordinària municipal:
- El dia 8 d’octubre es farà la Rogaina de Serra Cavallera que és una cursa que té molta
importància i que organitzen els aligots de Girona.
- La Comissió de Festes ha funcionat molt bé en l’organització de la Festa Major i ja treballen
de cara l’any que ve.
- La Junta de Pastures ha facilitat la documentació que reclamen varis membres: Estatuts de
la Junta. Ho farem arribar als interessats.
- Arrel de l’escrit del Càmping sobre l’incompliment dels compromisos econòmics de l’anterior
equip de govern, han mantingut una reunió amb ex alcalde qui ha negat qualsevol compromís
per part de l’Ajuntament. Tant pel que fa l’adequació d’una zona de contenidors prop del
Càmping com d’assumir la despesa de la retirada de la fossa sèptica amb camí cisterna.
A la vista de les gestions realitzades l’Ajuntament actual no pot fer-se càrrec d’aquelles
despeses.
- Sobre la contractació per part del Consell Comarcal del Ripollès del servei de recollida
d’escombraries i accessoris:
A Pardines ens suposava un increment important del cost del servei que hem pogut aturar
amb la instal·lació d’un compactador del rebuig: hem rebaixar de 34.000 € a 24.000 €. La
recollida selectiva continuarà com ara, si bé amb menys dies de recollida.
El nou sistema que proposem és instal·lar un compactador a l’entrada del poble per disminuir
els dies de recollida i rebaixar la despesa. Això suposarà un important inversió per l’Ajuntament
que ha d’assumir l’adequació de la zona, al voltant de 30.000 €. El Consell ens financia la
compra del compactador que puja més de 20.000 €.
Pel que fa el Càmping, hauran de dur els contenidors d’escombraries de rebuig a la zona de la
carretera o directament al compactador de Pardines.
La deixalleria comarcal només vindrà tres cops l’any perquè és innecessari que vingui cada
mes.
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Ajuntament

de Pardines

22. Suggeriments, preguntes i interpel·lacions.
No n’hi han
No havent-hi més assumptes, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió plenària al lloc i data dalt
consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu vistiplau.
Pardines,
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