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Comarques

conscienciem-nos o no hi ha drets humans
«Estimat lector: que la societat on vius sigui digna exigeix la teva conscienciació. No miris cap enfora, cap a
l’Ajuntament o cap al Parlament; primer mira’t a tu mateix. Pren consciència i actua»

Josep Giné i Carles Dalmau
PRESIDENT DEL FÒRUMSD, FÒRUM DE SÍNDICS, SÍNDIQUES,
DEFENSORS I DEFENSORES LOCALS DE CATALUNYA I SÍNDIC
DE GREUGES DE LLEIDA / SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE
SANT BOI DE LLOBREGAT (*)

o hi ha drets humans sense
conscienciació si no passem
de les declaracions als fets. Si
no minimitzem els obstacles i
les resistències per aconseguir que els
drets siguin eficaços, no hi ha drets humans. Seran paraules que la realitat haurà
buidat de contingut i de l’esperit que les va
inspirar.
Ateses les evidents resistències i les explícites vulneracions dels drets humans
en tots els àmbits; també a les ciutats, els
subjectes i objectes dels drets humans –
les persones– hem de militar de forma activa i positiva en la pràctica de la seva
conscienciació. A aquest ﬁ respon el present article, escrit amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans. La comunicació i l’exigència de tals drets ha de ser
constantment i intel·ligentment persuasiva. Per als agents o operadors dels drets,
en qualsevol de les instàncies i institucions, és un deure.
Els síndics i les síndiques municipals de
greuges així com els defensors i les defensores de la ciutadania som un operador
jurídic, una d’aquelles institucions com-
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Mifas vol resoldre
dubtes legals
de les persones
amb discapacitat
GIRONA | DdG

Mifas ha organitzat una jornada
per informar sobre els drets de les
persones amb discapacitat física en
matèria de pensions de la Seguretat Social i per resoldre els dubtes que sorgeixin durant la tramitació de pensions d’incapacitat
permanent, baixes mèdiques i recursos. L’activitat té 110 inscrits i es
farà divendres, entre les 10 del
matí i la 1 del migdia, a la seu d’Uned Girona, a la Coma Cros de Salt.
Els ponents de «Conec els meus
drets? I Jornada sobre incapacitat
permanent i discapacitat» seran
l’excap del Servei de Programació
d’Atenció a les Persones de l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials i expert en atenció social a
persones amb discapacitat, Josep
Badia Graells, i tres especialistes en
dret i medicina pericial del Centro
Laboral Médico Jurídico –coorganitzdor de la jornada–, Alejandro García, M. Lluïsa Mestres García i Dácil González Graells.

promeses i obligades a assolir aquest objectiu. El nostre àmbit territorial de treball
són les ciutats, i la ciutadania constitueix
la raó de ser dels drets que s’exerceixen, es
respecten i es defensen al bell mig de les
nostres ciutats.
La llibertat, la justícia i la pau són els estats sociopolítics en què se sustenten tots
els drets humans. La humanitat ha
après –no sense execrables costos– que
mantenir aquest estat democràtic enfront
de la injustícia, el conﬂicte, la repressió i la
por, ha estat possible gràcies a la conscienciació i al treball ingent de moltes generacions que ﬁnalment han modelat un
conjunt d’actituds personals i col·lectives
amb un alt valor estratègic per a tots.
Aquestes actituds i posicions –personals,
col·lectives i institucionals– han estat llargament elaborades amb la tecnologia socialment més preuada, com ho són la cultura i l’educació.
El producte d’aquesta ingent i secular
tasca consisteix a haver incorporat a la
consciència col·lectiva i individual la idea,
la creença, el pensament, el valor i el principi que rau en el fet que la persona ha de
ser respectada en si mateixa i que en això
es fonamenta la dignitat de tots i totes. La
dignitat esdevé la causa eﬁcient de tots els
altres drets.
Amb tot, no és ﬁns a la Declaració dels
Drets Humans del 10 de desembre de
1948 que els humans resolem declarar solemnement que tenim i ens devem dignitat. Som creditors i deutors de la dignitat
pel simple i extraordinari fet de ser persones. I en aquest positiu i permanent reco-

«La justícia, la llibertat i la pau són
els tres costats d’un triangle que
conté l’essència i causa eficient
de ser persona des de les òptiques
polítiques, socials i jurídiques»

neixement consisteix l’avenç tecnològic;
en el respecte, en un profund i actiu respecte per tots i cadascun dels éssers humans, de les persones, dels distints grups i
comunitats, en el respecte a les seves singularitats i cultures. Activar el respecte és
digniﬁcar la persona respectada, o el grup
de persones, alhora que resulta digniﬁcat
qui l’exerceix i actua segons aquell principi. Finalment ho hem entès, respectantnos, digniﬁcant-nos, tothom hi guanya:
win-win, malgrat les adversitats.
La justícia, la llibertat i la pau són els
tres costats d’un triangle que conté l’essència i causa eﬁcient de ser persona des
de les òptiques polítiques, socials i jurídiques. Aquesta essència és la dignitat. Dignitat per se, per ésser en si mateixa i per
estar en comunitat. El mateix succeeix a
les ciutats. Aquestes seran més humanes,
més dignes dels ciutadans en la mesura
que en elles s’exerceixen els drets i les obligacions derivades del fet de ser ciutadà –persona que viu a la ciutat– en llibertat, justícia i pau.
Ara i aquí els síndics, ajustant-nos a les
realitats de cada municipi, també fem una
tasca continuada de conscienciació. Ho
fem bo i traslladant a la ciutadania la important idea que són ells, i no els altres, els

veritables constructors de la pau. Heus ací
la corresponsabilitat social. Ho són en tant
que persones dignes, membres d’una família, d’una comunitat de veïns, d’una associació, d’una AMPA, d’un consell de
barri, d’una comissió de festes, d’un
col·lectiu reivindicatiu, d’un partit polític
o d’una plataforma.
La qualitat de ciutadà, la ciutadania a la
ciutat, s’exerceix vint-i-quatre hores al dia,
els tres-cents seixanta-cinc dies l’any, vivint i convivint amb llibertat, justícia i pau.
Estimat lector: que la societat on vius sigui
digna exigeix la teva conscienciació. No
miris cap enfora, cap a l’Ajuntament o cap
al Parlament; primer mira’t a tu mateix.
Pren consciència i actua. Actua ja. Altrament, no hi ha drets humans ni pro comú.
*En representació dels síndics, síndiques, defensors i defensores locals de:
Arenys de Mar, Argentona, Badalona,
Barcelona, Cambrils, Cornellà, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura,
Figueres, Gavà, Girona, Igualada, la Seu
d’Urgell, l’Escala, Lleida, Lloret de Mar,
Manlleu, Mataró, Mollet del Vallès, Palafrugell, Palamós, Reus, Ripollet, Sabadell, Salt, Sant Boi de Llobregat, Sant
Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols,
Sant Feliu de Llobregat, Sant Jaume
d’Enveja, Santa Coloma de Gramenet,
Terrassa, Tortosa, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilanova del Vallès, Vilanova i la Geltrú, i Vilassar de Dalt, i síndics agregats de: Gandia, Palma de Mallorca, Paterna, Segòvia, Vigo i VitòriaGasteiz.

Ajuntament de Banyoles

AJUNTAMENT DE PONTÓS
Anunci d’exposició al públic del Programa de Participació Ciutadana i de l’avanç de planejament del
P.O.U.M. de Pontós.
Vist que s’ha redactat l’ avanç del Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal de Pontós així com el Programa
de Participació Ciutadana. En aquest avanç s’hi recull la documentació relacionada a l’ article 106.2 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, és a dir els objectius i criteris generals del pla; una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics, ambientals o socials que justifiquen l’ elecció
de la proposta bàsica sotmesa a informació pública; la descripció de les característiques bàsiques de la
proposta d’ ordenació i com que l’ instrument de planejament està sotmès a avaluació ambiental, l’ informe de sostenibilitat ambiental preliminar, el Ple per unanimitat adopta el següent ACORD:
Primer.- APROVAR el Programa de Participació Ciutadana a aplicar durant el procés de tramitació del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Pontós, per tal de garantir els drets d’iniciativa, informació i participació.
Segon.- APROVAR l’avanç de planejament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pontós que conté
els documents de diagnosi urbanística i d’anàlisi ambiental preliminars.
Tercer.- FER PÚBLIC el programa de participació ciutadana mitjançant la publicació d’aquest acord al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí oficial de la Província de Girona i en els dos diaris següents: Diari de Girona i El Punt Avui, posant el programa de participació ciutadana a disposició dels interessats a la Secretaria de l’Ajuntament i a la plana web de l’Ajuntament de Pontós.
Quart.- SOTMETRE a informació pública l’avanç de planejament del Pla d’ordenació urbanística Municipal
de Pontós aprovat, durant el termini de quaranta-cinc dies, mitjançant la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí oficial de la Província de Girona i en els dos diaris següents: Diari de Girona i El Punt Avui i a la pàgina web municipal, per tal que tota persona interessada pugui examinar-los, formular les consultes que consideri oportunes i presentar les aportacions, suggeriments
o reclamacions que cregui adients. Així com donar compliment a l’ article 8 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’ agost, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei d’ Urbanisme de Catalunya i donar publicitat de tot
el document urbanístic a la pàgina web municipal als efectes de la seva consulta per via telemática.
Cinquè.- TRAMETRE una còpia de l’avanç de planejament del Pla d’ordenació Urbanística Municipal de
Pontós amb inclusió de l’informe ambiental preliminar a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental (OTAA)
dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que n’emeti el document de referència, previst per l’article 86 bis del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’ agost i l’ article 20 de la Llei 6/2009,
i als Serveis Territorials d’ Urbanisme de Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que n’emeti l’informe urbanístic i territorial previst per la disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009.
Sisè.- FACULTAR, tan àmpliament com en dret sigui menester l’ Alcaldia perquè en nom i representació d’
aquest Ajuntament impulsi, gestioni i dinamitzi la realització de les actuacions necessàries per al compliment de l’ Avanç de planejament del POUM, i també per tal que formalitzi i signi tots els documents que
siguin necessaris a aquest efecte.
Pontós, 25 de setembre de 2014.– L’alcalde. Signat : Narcís Algam Heras.

Àrea de Serveis Territorials
URBANISME

EDICTE
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en
data de 28 d’abril de 2014 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’APROVAR INICIALMENT el REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM
DE BANYOLES. En el propi acord es va disposar
la sotmissió a informació pública mitjançant un
anunci a publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i suggeriments. En el cas
que no es presentin reclamacions o suggeriments s’entendrà definitivament aprovada.
L’ALCALDE-PRESIDENT, Miquel Noguer i Planas.
Banyoles, 30 d’abril de 2014.

AJUNTAMENT
DE FLAÇÀ

EDICTE
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Flaçà, en sessió ordinària de data 27 de novembre de 2014, una
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que te per únic objecte:
Modificar un paràmetre de regulació volumètrica mantenint edificabilitat i ocupació, consistent en crear una
clau 3.1.a per a un grup d’habitatges en filera del carrer Comerç, recuperant els 16 metres de profunditat edificable màxima, que ja tenien abans de l’aprovació de l’actual POUM:
Donant compliment a l’article 85 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, es sotmet aquest acord a informació pública durant el termini d’un mes, posterior al dia de l’última publicació d’aquest anunci al BOP de Girona i al
Diari de Girona, durant el qual totes les persones podran examinar l’expedient i formular les al·legacions que estimin pertinents.
Resta suspès en aquest únic àmbit que es qualifica de clau 3.1.a afectat per la modificació puntual de planejament, pel termini de dos anys, la tramitació i atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
Es podran tramitar i atorgar aquelles llicències, fonamentades en el règim vigent, que siguin compatibles amb
les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.
L’alcalde, Josep Perich i Pons.– Flaçà, 28 de novembre de 2014.

