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ALTRES DADES

Ple:08/01/2018

MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL
D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les
continues agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del
món local reconeixem que el model d’escola catalana i el model d’immersió
lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, del
treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i
dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i
comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i, una eina
de cohesió social i cultural.
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la
seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des
d’enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del
coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun
dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de
Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que
garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els
alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar
l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves
d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió
lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua
catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una societat
cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema
educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de competències i
d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional
ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec
de fons públics a Catalunya en centres privats per envair competències
autonòmiques.
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments
garanteixen i fan possible aquest model educatiu català. Davant de la
judicialització de la seva tasca educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns
partits polítics, concretament Partit Popular i Ciudadanos, que utilitzen l’atac al
model d’escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis electoralistes a
l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir la

funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context, també, de
tensions encara vinculades a la crisi econòmica.
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies
i la segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments
pedagògics, es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de
la nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular
amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu català
compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i
democràtics de convivència de la nostra societat.
Per aquests motius l’Ajuntament de ....................................................................
acorda:

Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la
LOMCE
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model
d’escola catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua
vehicular a l’escola catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra
societat per motius de llengua en contra de l’Estatut de Catalunya i de la
consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una línia vermella
infranquejable.
Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb
la cohesió social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües
per part de l’alumnat
Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les
tradicions del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una
molt rica experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt
divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives.
Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model
educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada,
democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua
d’origen.

Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del
consens que hem construït els darrers 30 anys.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports
del Govern de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups
Parlamentaris; al Consell de Direcció del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de representants dels
directors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya;
a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya;
als grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats
municipalistes (ACM i FMC) i als centres educatius del nostre municipi.

Ple: 12/03/2018

Josep Pallarés i Burbail, coma a portaveu del grup municipal CUP-PA Sant Gregori, amb NIF
40365431V, telf 670738905, amb correu electrònic jpallares3@gmail.com i amb domicili al
C/ Guillem Galzeràn de Cartellà nº13 bx1a, presenta la següent moció al ple del 12 de març de
2018 atenent a que el GASODUCTE MIDCAT afectaria a Sant Gregori així com els pobles de
la nostra comarca i del nostre municipi.
Títol:
Moció en Resposta al gasoducte Midcat.
Exposició de motius:
La Unió Europea, mitjançant el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques, també conegut
com a Pla Juncker, promou polítiques i mega-infraestructures estratègiques en nom de la
Seguretat Energètica. Els projectes declarats d'Interès Comú, els PIC, es financen en part
amb diners públics a través dels fons Connecting Europe Facility i del mateix Pla Juncker.
Un dels projectes d’infraestructures inclosos a la 3a llista de Projectes d’Interés Comunitari
afectaria directament el territori de les comarques gironines: el MIDCAT, un gasoducte
interconnector entre la península Ibèrica i França. Aquest projecte va iniciar la seva tramitació
el 2007 i es va paralitzar per l'Estat francès el 2010. Tot i així, el 2011 el govern espanyol va
executar el primer tram del projecte de Martorell a Hostalric. Actualment, el projecte es
reactiva per completar un segon tram des d'Hostalric a Figueres, i el tram transpirinenc. A
més, en el projecte 2017 s’inclou l’ampliació de la capacitat dels gasoductes existents entre
Tivissa i Arbós i entre Castelnou i Vilar de Arnedo.

Atès que, segons el projecte publicat el 2008, els municipis afectats a les comarques gironines
en el tram Hostalric – Figueres (ja que la resta del traçat,encara no s’ha fet públic) serien
Hostalric, Sant Feliu de Buixalleu, Maçanet de la Selva, Sils, Riudellots de la Selva, Aiguaviva,
Bescanó, Salt, Sant Gregori, Palol de Revardit, Cornellà de Terri, Vilademuls, Pontós,
Borrassà i Avinyonet de Puigventós. I que la majoria d’aquests municipis s’ubiquen en entorns
d’alt valor agrícola, ecològic i paisatgístic, sovint protegits, inclosos en espais PEIN, la Xarxa
Natura 2000 i el Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines.
Atès l’impacte ambiental que ocasionaria la construcció d’aquesta infraestructura, doncs, cal
tenir en compte que, encara que es tracta d’una infraestructura soterrada, la construcció
requereix l’ús de maquinària pesant amb un impacte igual o superior al de la construcció d’una
autopista, i a més, les característiques de la infraestructura no permeten grans salts de nivell
i requereix modificar de manera substancial l’orografia del terreny, amb un impacte ecològic i
agrícola pràcticament irreparable. Un impacte que, ja s’ha posat de manifest amb l’experiència
de la construcció del primer tram i que a comarques gironines es sumaria als impactes
generats per altres infraestructures com la MAT i l’AVE.

Atès que, en el territori afectat pel primer tram, construït el 2011, es manifesta la manca de
restauració i de manteniment i sis anys després els impactes sobre el medi natural encara
són ben visibles.
Atès que el territori que es veuria afectat per la construcció del MIDCAT es sustenta
bàsicament pel turisme, promovent els valors paisatgístics de l’entorn com un dels atractius
principals.
Atès que l’agricultura, un altre sector important de l’economia dels municipis gironins,
depèn de l’ús, del fàcil accés i de la qualitat del sòl i que les expropiacions temporals forçoses
que es produirien durant la construcció, però sobretot la pèrdua de valor ambiental que patirà
la zona, afectaria greument l’economia familiar dels propietaris afectats. I entenent que la
construcció del MIDCAT suposa un canvi d’usos del sòl que representa hipotecar el territori
durant dècades i sotragar greument l’economia local.
Atès que la construcció de gasoductes suposa invertir en la continuïtat d’un model
energètic basat en l’explotació de combustibles fòssils i que el gas natural és un metà

d’efecte hivernacle, un hidrocarbur extret del subsòl, de quantitat finita i que allibera CO2
durant la seva combustió. I que durant el procés d’extracció i transport es poden produir
fugues de gas metà, amb un risc climàtic 86 vegades superior al CO2. Que en un context tan
urgent de crisi climàtica que ens apropa perillosament a un canvi a escala global, i amb el
gran impacte que suposa el metà a curt termini, no podem acceptar noves infraestructures
que ens lliguin als combustibles fòssils per a les pròximes dècades. Que el MIDCAT
representa una violació de l’acord de París del COP21, que es compromet a abandonar de
forma immediata l’ús dels combustibles fòssils.
Atès que el MIDCAT perpetua l’explotació de recursos fòssils en països del sud global i
de règims democràtics fràgils i on no sempre es respecten els drets humans, com Algèria,
Qatar, Trinitat i Tobago o Nigèria. El MIDCAT continuaria el model extractivista en aquests
països, perpetuant així la divisió entre centre i perifèries del sistema econòmic global. I així
també externalitza els impactes ambientals als països del sud. L’extracció dels recursos
gasistes en aquests països es desenvolupa majoritàriament per empreses europees que
utilitzen tecnologies discutides o prohibides (com el fracking) en els seus països d’origen i
representa així una clara mostra de neocolonialisme. I que molts dels països d’origen ja
pateixen greus problemes de subministrament d’aigua i que la fractura hidràulica amenaça
seriosament aquestes zones àrides.
Atès que els PIC, i per tant el MIDCAT, es financen amb grans quantitats de fons públics
(subvencions de fons europeus, préstecs a baix interès del BEI, etc) que es podrien invertir
millor en la investigació per la millora tecnològica (eficiència energètica, emmagatzematge,
etc.) i la implantació d’energies renovables per avançar cap a la transició a energies netes i
renovables.
Atès que el model gasista és obsolet segons estudis que determinen que, en el millor dels
casos, disposem de reserves de gas per 30-40 anys i que una infraestructura com el MIDCAT
tindria un ús limitat.
Atès que s’està subvencionant una canonada que passa per Catalunya generant greus
impactes a escala global i local, però que no aporta cap benefici a la població local.
Atès que el projecte s’està tramitant sense cap garantia de participació ciutadana ni
transparència i la manca d’informació i l’opacitat en la tramitació és un fet que ja es va posar
de manifest en la construcció del primer tram, i també en projectes com la MAT i el Castor. I
que el procés de consulta sobre els Projectes d’Interès Comú iniciat per la Comissió Europea

representa un seguit de mancances en l’àmbit de facilitar l’accés de participació, publicant els
documents únicament en llengua anglesa, que requereixen coneixements tècnics i per un
període breu que no dona temps de resposta. I que, a més, s’ha canviat el nom del projecte
(ara STEP) en els documents exposats i que s’ha triplicat el traçat. I que per tot això la
consulta no està a l’abast de tothom i no facilita prou informació.
En resum:
●

donats els impactes paisatgístics, ambientals, socials i econòmics

que

deriven del projecte MIDCAT, tant a escala local com global,
●

donada la manca de transparència, informació i participació pública, associada al
projecte

●

i d’acord amb el Principi de precaució establert a l’article

191

del

Tractat

de

Funcionament de la Unió Europea,
Proposta d’acords:
Es proposa a l’Ajuntament de Sant Gregori l’adopció dels acords següents:
Primer.- Manifestar públicament el rebuig al projecte MIDCAT d’acord amb el principi de
precaució i als dubtes raonables que planteja la justificació de construcció d'aquesta
interconnexió, així com la seva declaració com a projecte d’Interès Comunitari fins que no es
demostri la necessitat real de la infraestructura i fins que no s'articuli un procés real de
participació ciutadana segons al conveni d'Arhus.
Segon.- Presentar al·legacions a les diferents fases del procés administratiu, tot manifestant
l’oposició al projecte de gasoducte i, com a part interessada, sol·licitar ser informat de
qualsevol incidència o novetat d’aquest.
Tercer.- Demanar a les administracions implicades de la Generalitat de Catalunya que es
consideri invàlida l’avaluació d’impacte ambiental per haver fragmentat el trajecte total de
la infraestructura i que no s’aprovi el traçat per afectar greument als valors del patrimoni
natural i cultural perjudicats per la infraestructura i la utilitat no demostrada del MIDCAT com
a interconnexió.
Quart.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar qualsevol tràmit relatiu al projecte atesa
la manca de transparència i informació en què s’ha declarat el MIDCAT com a projecte
d’interès comunitari, tot sol·licitant a la Unió Europea que es facin públics els informes de
necessitat del projecte i de viabilitat econòmica i que siguin sotmesos a un procés d'auditoria
externa i independent per tal de validar les seves conclusions.
Sisè.- Traslladar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, pel seu coneixement i els efectes legals oportuns.

Setè.- Traslladar el present acord a la seu social dels Naturalistes de Girona (Passeig de la
Devesa, 41. CP: 17001 Girona) com a entitat membre de la plataforma Resposta al MidcAT,
pel seu coneixement o bé l’adreça de correu electrònic stopmidcat@gmail.com.

Sant Gregori, 6 de març de 2018

Ple:12/03/2018

MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL
RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA
ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del
govern de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i
policial de l’estat. L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és
majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets
civils, polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de
dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular
empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots ells
gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país
com un nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels
diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull,
Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la
història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració
dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per
la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont,
totalment incomprensible davant la comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol,
on cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets
i llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si
mateix com a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte
d’autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques
més fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar
impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les
nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop
més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells
representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i
el resultat de les eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són
el motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra,
menyspreu, humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra

l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense
mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants,
Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül
Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig,
Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i
Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic,
emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens
mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la
llibertat i el ple exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la
nostra lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser
tractats com a ciutadans i no com a súbdits.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de SANT GREGORI
ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme
Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep
Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:
Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret,
Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets
polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure
exercici polític.
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la
lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir
dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma
il·legal.
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol,
així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de
l’estat.
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant
accions pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè

intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels
ciutadans catalans.
SISÈ.- Instem a totes les entitats de Sant Gregori a defensar els drets
fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims
representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya.
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de
Catalunya, el Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la
crida unitària del President i també a la plataforma “Espai Democràcia i
Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes, la
convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”.
VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament
Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets
Humans (ACNUDH) així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present
moció.

Ple:04/04/2018

MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES
VÍCTIMES D’AGRESSIONS SEXUALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en relació al cas
conegut com “La Manada” condemna els cinc membres acusats per abús sexual i no
per violació els fets que van passar durant les festes dels San Fermines del 2016, a
Pamplona. La resolució judicial estableix penes de 9 anys de presó per abús sexual
continuat amb prevalença i a 5 anys de llibertat vigilades després del compliment de la
pena. El tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual i obvia que es produís
cap tipus d’intimidació ni de violència i tampoc no té en compte l’agreujant per actuació
grupal ni la vulneració de la intimitat.
La sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses
expertes i experts jurídics l’han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU
dones i d’Amnistia Internacional, entre altres. La consideració d’abús sexual dels fets
és un greuge cap a totes les dones i suposa una legitimació de la violació que situa en
una posició de total desempara a totes les dones supervivents d’aquests delictes. La
sentència afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de
descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les
revictimitza. A més, aquest cas posa de manifest com els estereotips de gènere
influeixen en l’anàlisi dels fets i les conclusions exposades pels magistrats, en especial
allò que s’expressa al vot particular en què es demana l’absolució de totes els acusats
a excepció del delicte lleu de furt.
És evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit a la
llum el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les dones.
Aquesta sentència crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de la víctima
posant al centre del debat la forma d’actuació de la dona que pateix la violència i no
pas de les persones que l’exerceixen.
Per la seva part, les administracions públiques han de continuar portant a terme
mesures de prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de
gènere i la prevenció de les relacions abusives. A Catalunya, enguany commemorem
una dècada d’ençà de l’aprovació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones
a eradicar la violència masclista que garanteix un conjunt de drets per restituir el
projecte de vida de les dones en situació de violència masclista.
No és No! Cap violació és justificable o interpretable.

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant
Gregori proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes de
violència de gènere i, en especial, d’agressions sexuals.
Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir
mostrant el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les
violències masclistes perquè volem ser lliures, no valentes.
Tercer. Exigir la revisió del Codi penal perquè s’hi incorpori la perspectiva de gènere
per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips
de gènere, que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista.
Quart. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia
dels drets de les dones.
Cinquè. Formar en perspectiva de gènere i violència masclista a totes i tots els
professionals de l’Ajuntament així com els dels serveis municipals que en depenen, en
especial aquells que ofereixen serveis directes a les dones.
Sisè. Dur a terme jornades i esdeveniments de formació i/o divulgació a nivell
municipal amb matèria de violència sobre les dones destinada a les veïnes i veïns del
municipi i/o oberta a tothom.
Setè. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, als grups polítics al
Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.

Sant Gregori, 14 de maig del 2018
Enric Forés i Reverté
Grup municipal ERC-AM

Ple: 14/05/2018

MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA
UNIVERSALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei
9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària
amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de
l’Estat que contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la voluntat
de les catalanes i els catalans representats en el Parlament de Catalunya. De fet, el
Parlament de Catalunya el que fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010 com en la
citada del 2017, és complir fil per randa el que disposa l’article 23 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya: “Totes les persones tenen dret a accedir en condicions
d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que
estableixin les lleis”.
Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra
societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen la
universalització de l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la salut
de totes les persones està recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets
Humans i a d’altres resolucions i normes de dret internacional que han estat subscrit
per l’Estat espanyol i que clarament el posen en evidència pel fet de recórrer al
Tribunal Constitucional.
L’aprovació de la Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va
suposar un atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat
que no compartim.
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema Nacional
de Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per garantir
l’accés, la gratuïtat i la universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més
vulnerables.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant
Gregori proposa d’adopció dels següents

ACORDS
Primer. Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del Govern
de l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament
de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons
públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Segon. Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb la
utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de
Catalunya expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de
Catalunya.
Tercer. Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat
que garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei
recorreguda, al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de dret
internacional subscrits per l’Estat espanyol.
Quart. Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest
model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una
societat oberta, diversa i inclusiva.
Cinquè. Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” impulsat
per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut.
Sisè. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Departament de Salut, al CatSalut i a les
entitats municipalistes del nostre país (ACM i FMC).

Sant Gregori, 14 de maig del 2018
Enric Forés i Reverté
Grup municipal ERC-AM

Ple:14/05/2018

MOCIÓ DE DENÚNCIA A LA CRIMINALITZACIÓ DELS CDR PER
PART DE L’APARELL DE L’ESTAT ESPANYOL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes
socials oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal:
"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, hem
vist com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos i
criminalitzar-nos. Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les torces
repressores de l'estat espanyol pretén crear un marc per poder legitimar la seva
repressió cap a nosaltres i posar-nos al punt de mira de la persecució política i poder
justificar, també, la persecució judicial.
Els mitjans i els partits polítics del regim no tenen miraments en inventar una suposada
''ka/e borroka" que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és l'existència
d'un poble unit, alegre i combatiu. Els hi fa por que pràcticament el pacifisme actiu com
a mètode de transformació social, els hi fa por que tinguem la capacitat per aturar el
país. Tenen por que cada cop ens organitzem més i preguem consciència del poder
que tenim.
Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els
recursos econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte
esperançador: la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes. També ens
tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur.
Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cambreres,
recepcionistes, professores, autònomes,

cuidadores,

informàtiques,

cuineres,

perruqueres, carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ... Els CDR som el poble
i som aquí per construir la República.
Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots
ells poders fàctics d'un estar repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i
seguirem al carrer, des de l'acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres
objectius.

No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!"
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant
Gregori proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer.· L’Ajuntament de Sant Gregori considera una forma d'acció política
absolutament legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica,
resistent i no violenta, pròpia d'una democràcia madura.
Segon.· L’Ajuntament de Sant Gregori denuncia i es posiciona clarament en contra de
les operacions de l'estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials
contra els Comitès de Defensa de la República vulnerant una i altra vegada tots els
drets civils i polítics dels ciutadans.
Tercer.· L’Ajuntament de Sant Gregori denuncia la criminalització de la protesta social,
'la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió,
la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a
l'autodeterminació i la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes en forma
de República.
Quart.- Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les
entitats municipalistes.

Sant Gregori, 14 de maig de 2018
Enric Forés i Reverté
Grup municipal ERC-AM

Ple:14/05/2018

PROPOSTA DE MOCIÓ
El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 92/XII
del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de
la convivència. L’Ajuntament de Sant Gregori vol ratificar el seu ACORD amb aquesta
Resolució i en vol destacar especialment el punt II. Institucions i Administracions que
manifesta el següent:
II. Institucions i administracions
15 El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats
fonamentals:
a) Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la
lliure expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova els actes
repressius contra la ciutadania i condemna les amenaces d’aplicació de l’article 155 de
la Constitució, la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política
i la violència exercida contra els drets fonamentals.
b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de la
pluralitat de les diverses opcions de tots els catalans.
c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el
conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1
d’octubre de 2017.
d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una
institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.

Per tot el dit anteriorment, el Ple Municipal de l’Ajuntament de xxxx pren els següents:
ACORDS
1. Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia
11 d’octubre de 2018 i, especialment, al fragment reproduït anteriorment.
2. Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congreso de los Diputados, al govern de l’estat espanyol, a la Casa
Real espanyola i a l’Associació de Municipis per la Independència.

Ple:19/11/2018

MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS
PRESOS POLÍTICS
L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur
polític. Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida
pels cossos de seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat,
van poder exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació
d’un nou Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els
Tractats Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i actuant amb
fets antidemocràtics.
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer
per rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud
cívica i pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre
ha estat la mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena
de diàleg ni proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític
per la via de la repressió i dels tribunals de justícia.
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies
els representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i
els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa,
i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president
Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i
Meritxell Serret viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver
de prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat
2 de novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que
demana la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme
l’organització de l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener.
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va
succeir aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van
practicar els cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament
volien exercir el dret a vot.

Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les
urnes la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya.
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els
cops de porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la
instrumentalització de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida
política a la situació catalana.
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de
l’Estat reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells
que defensen unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad
de España’.
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i
per donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar
urnes i expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.
El ple de la corporació de l’Ajuntament de .....................................................
demana l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i
Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès
el referèndum de l’1 d’octubre de 2017.
SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets
inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la
manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no
va existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels
catalans.
QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses
polítiques i el retorn de les persones exiliades.

CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la
repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i
preses polítics i persones exiliades.
SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a
l’AMI.
Ple:19/11/2018

MOCIÓ DE REBUIG A LA PETICIÓ DE MÉS DE 200 ANYS DE
PRESÓ PER ALS PROCESSATS PEL REFERÈNDUM DE L’1
D’OCTUBRE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 2 de novembre del 2018 el president del Parlament, Roger Torrent, i de la Generalitat,
Quim Torra van fer pública la següent declaració institucional:
“La petició de penes que ha fet avui la Fiscalia i l’Advocació de l’Estat en l’escrit
d’acusació contra els processats en relació al referèndum de l’1 d’octubre del 2017 ens
porta a pronunciar-nos conjuntament.
Avui, a l’escrit d’acusació presentat contra els legítims representants del poble de
Catalunya, els líders de la societat civil i comandaments policials, la Fiscalia demana
penes que sumen més de 200 anys de presó. 200 anys contra demòcrates, contra gent
de pau, amb qui s’hi pot estar d’acord o discrepar, però que en cap cas han comès cap
delicte.
És inacceptable que persones que han demostrat el seu compromís amb la democràcia
i les vies pacífiques d’actuació política siguin acusats de delictes com la rebel·lió, la
sedició, la desobediència o la malversació. Es tracta de polítics i dirigents socials
honorables que van actuar sempre d’acord amb els principis de la llibertat d’expressió,
la llibertat de participació, i contra tota mena de violència, vingués d’on vingués.
L’escrit de la Fiscalia es presenta formalment contra vint-i-dues persones, però a la
pràctica s’acusa a la immensa majoria de la ciutadania d’aquest país. Una majoria que
sap que el conflicte entre Catalunya i l’Estat s’ha de resoldre políticament.
Perquè en aquest procés no es persegueixen persones, es persegueixen idees. Però
aquells que ho fan no saben que les idees no es poden empresonar. No saben que no
renunciarem mai a decidir democràticament el nostre futur. No saben que no
claudicarem davant la repressió.
L’escrit d’acusació es construeix sobre una ficció perversa que pretén criminalitzar
l’exercici legítim de drets fonamentals per part dels ciutadans i les ciutadanes de
Catalunya. No ho permetrem. Organitzar un referèndum no és delicte. Posar les urnes
mai pot ser un delicte en democràcia.
És per això que considerem que la Fiscalia de l’Estat espanyol no actua amb un anhel
de justícia, sinó de venjança cap a funcionaris, alts càrrecs, diputats, membres del
govern, i la mesa i la presidenta del Parlament en aquest procés judicial.
Recordem també que les euroordres contra els exiliats eren rebutjades per tractar-se
d’un conflicte polític, no pas criminal ordinari. És per això que el jutge Llarena les va
retirar i són ara ciutadans lliures a tot el món menys a l’Estat espanyol.

Mostrem també la preocupació per la manca de condicions de defensa dels processats
en el judici a conseqüència de la condicions de presos preventius de la majoria dels
acusats. I és que la presó preventiva que ja supera l’any en bona part dels encausats
és una condemna avançada i absolutament injustificada q ue demostra que la causa
està més inspirada per la venjança que pel sentit de justícia.
No hi ha rebel·lió, no hi ha cap delicte. No ho diem només el president del Govern, el
president del Parlament, els consellers i una majoria de diputats d’aquesta cambra. Ho
sostenen més d’un centenar de catedràtics i doctors penalistes d’arreu de l’Estat, cap
d’ells sospitós de ser independentista. I també els països europeus negant les
euroordres del jutge Llarena. Fins i tot l’exministre d’hisenda ha deixat clar que no hi ha
malversació. La immensa majoria de la societat catalana sap que no hi ha delicte.
Perquè tots i totes els que vam viure el que va succeir l’octubre passat, sabem que
l’única violència que hi va haver va ser la de la policia nacional i la guàrdia civil pegant
a gent pacífica que únicament volia votar. De fet, la fiscalia criminalitza els més de dos
milions de persones que l’1 d’octubre van defensar la democràcia amb el seu propi cos.
I davant aquestes evidències, el president Sánchez ha decidit no actuar, que és el
mateix que ser còmplice de la repressió. I no, que l’advocació de l’Estat acusi de sedició
en comptes de rebel·lió no és un gest. És un menyspreu absolut als demòcrates
empresonats.
Avui el govern espanyol ha perdut una oportunitat d’or per treure dels tribunals el
conflicte que es viu a Catalunya i tornar-lo a la política, que és on a de ser. Potser creu
que així guanyarà uns quants vots, però el que està fent és aprofundir en una injustícia
democràtica que afecta, no només als independentistes, sinó sobretot a la pròpia
democràcia espanyola. Perquè quanta repressió pot aguantar la democràcia
espanyola? Quants demòcrates poden acceptar que es retingui Catalunya per la força?
Algú creu que demanant 200 anys de presó als líders independentistes desapareixeran
els més de dos milions de persones que volen una República catalana? Algú creu que
amb més repressió s’acabaran les ànsies de llibertat de la majoria de la societat
catalana? Al contrari, a cada cop ens hem aixecat sent més, més forts i més determinats.
I per això persistirem, com ho fan tots els presos polítics i exiliats. Com ho fan els més
de 1.000 represaliats. Compartim amb els catalans i les catalanes la immensa indignació
en veure la petició de penes interminables a gent bona, a gent de pau. Però treballem i
treballarem sense descans per convertir tota aquesta indignació en energia positiva per
encarar amb força, determinació i unitat aquests moments greus.
I ens necessitem a tots. Apel·lem a l’esperit del 3 d’octubre perquè institucions, sindicats,
entitats i ciutadania avancem sense descans al voltant dels grans consensos que ens
uneixen: fi de la repressió, llibertat pels presos polítics i lliure retorn dels exiliats, i solució
democràtica al conflicte a Catalunya exercint el dret efectiu a l’autodeterminació.
Convocar un referèndum no és cap delicte; és democràcia. I no ens aturarem fins que
els presos no siguin lliures, els exiliats tornin a casa, i s’acabi la repressió contra tots
aquells que van ajudar a donar la veu al poble.”

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de
_______________ proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Mostrar el ple suport i subscriure la declaració institucional del president del
Parlament, Roger Torrent, i de la Generalitat, Quim Torra.
Segon. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat
i a les entitats municipalistes.

__________________, ___ de _____________ __ de 2018
_____________ ______________ i ________________
Grup municipal __________________________________

Ple: 19/11/2018

MOCIÓ PEL DESPLEGAMENT DE BANDA AMPLA A TOTS ELS
MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
El Pla Estratègic per a la Societat de la Informació de l’any 1999 i el Pacte Nacional
per a les Infraestructures de l’any 2009 senten les bases del que es pretén que sigui
el model TIC de Catalunya. El primer parla de desenvolupar una xarxa
d’infraestructures TIC de banda ampla en tot el territori i el segon parla de crear una
xarxa oberta de fibra òptica que arribi a tots els municipis i a tots els edificis de
serveis públics.
Aquesta xarxa ja es va començar a desplegar amb el projecte Xarxa Oberta a través
del qual es crea una xarxa de fibra òptica, de titularitat pública, que inclou,
actualment, 1.040 seus de la Generalitat distribuïdes en 104 municipis.
A partir del 2012, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació va
treure a concurs públic el servei de connectivitat de totes les seus de la Generalitat
no incloses en l’abast del projecte Xarxa Oberta. Això suposa de l’ordre de 4.600
seus, repartides en prop de 780 municipis de tot el territori. Aquest nou contracte es
va adjudicar a Telefònica.
Aquesta xarxa dona resposta a les necessitats TIC de l’Administració però també a
les del país, atès que també ha de connectar les escoles, els centres de salut, els
centres de recerca i innovació, i els polígons industrials. A més, la xarxa ha d’estar
disponible en mode majorista per a la resta d’operadors a uns preus regulats, per
facilitar l’arribada de serveis digitals al màxim de territori possible.
El percentatge de llars cobertes amb xarxes fixes a velocitats iguals o superiors a 30
Mbps és un indicador de l'Agenda Digital Europea que té com a objectiu assolir el
100% l'any 2020. Catalunya, a 30 de juny de 2016, se situa en una taxa del 80,7%.
Tot i això, es constata l'existència d'una bretxa territorial en aquest indicador ja que
la seva cobertura es concentra en la demarcació de Barcelona (91,4%) mentre que la
resta de demarcacions tenen una cobertura considerablement més baixa.
En alguns d’ells no és que no hi arriba la banda ampla, sinó que la velocitat amb la
que arriba no és la suficient davant d’una societat que es va digitalitzant.
És prioritari que dotar el territori de la infraestructura de telecomunicacions
necessària perquè les persones que estiguin obligades a relacionar-se amb les
administracions públiques únicament a través de mitjans electrònics, ho puguin fer,
en unes condicions dignes.
L’Administració pública ha de vetllar perquè el ritme de desenvolupament de les
infraestructures de telecomunicacions sigui constant en relació amb les continuades
noves necessitats
Per tal d’assegurar que totes les persones tenen un adequat accés a les xarxes fixes
de banda ampla amb independència de la seva ubicació territorial, caldria articular
mesures per possibilitar les inversions necessàries en les xarxes d’accés

Atesa l’existència del Consorci Localret, que entre els seus objectius té el
“desplegament de les xarxes de telecomunicacions i l’equilibri territorial d’aquest
desplegament” i l’assessorament als municipis en l’àmbit de les telecomunicacions
Per tot això i per tal de trobar els mecanismes per afavorir el desplegament de les
infraestructures bàsiques de telecomunicacions per part dels operadors, sota un
marc de supervisió de l’activitat de les empreses que garanteixi la competència
efectiva, asseguri la qualitat del servei i protegeixi els drets dels consumidors, el grup
d’ERC a l’Ajuntament de Sant Gregori proposa els següents acords:
Primer.- Instar a la Diputació a què encarregui al Consorci Localret, al qual aquesta
Diputació hi està adherida des del 2014, la redacció d’un estudi de provisió de
banda ampla en el territori gironí, que permeti oferir als municipis amb
carències d’aquest servei, de tenir un estudi de com fer-los arribar una bona xarxa. I
quan el tingui, el faci públic.
Segon.- Demanar a la Diputació de Girona que, a les carreteres locals que són de
gestió de la Diputació quan se’n planifiqui la millora en concret a la voravia o en les
cunetes, aprofiti per fer passar la infraestructura necessària per tirar la fibra òptica,
prioritzant evidentment aquells municipis sense banda ampla o on sigui certament
deficitària en funció dels estudis realitzats.
Tercer.- Demanar a la Diputació de Girona que treballi colze a colze amb la
Generalitat i els municipis per tal de fer possible el desplegament de la banda ampla
a tots els racons de la demarcació, independentment de la mida del municipi i la
situació.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, als grups
polítics de la Diputació de Girona, al Departament de Polítiques Digitals
i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya i al Consorci
Localret.

Ple: 19/11/2018

MOCIÓ EN FAVOR DE LES PERSONES AMB PLURICAPACITATS PERQUÈ PUGUIN ACCEDIR A LES
ATRACCIONS DE LES FIRES DE LES CIUTATS I POBLES DE L’ENTORN
Al llarg dels darrers anys la percepció del concepte de discapacitat ha experimentat una gran
transformació.
A mitjans del segle XX una persona amb discapacitat es considerava invàlida i dependent i l'Estat
es basava en un model assistencialista per proporcionar-li una vida com més digna possible.
No obstant això, al llarg de les darreres dècades i a mesura que es va començar a prendre
consciència del fet que les persones amb discapacitat tenen els mateixos drets que la resta, es va
produir un canvi de mentalitat. Com a conseqüència, l'enfocament paternalista de l'atenció ha
evolucionat cap a un model basat en el desenvolupament dels drets humans i en la integració
social d'aquest col·lectiu.
A l'any 1992, les Nacions Unides van instaurar la celebració anual, el 3 de desembre, del Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Atès que la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat,
consagra un canvi en la perspectiva de les pluricapacitats. D’acord amb el seu article 1, el propòsit
de la Convenció és «promoure, protegir i assegurar el gaudi ple, i en condicions d'igualtat, de tots
els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i promoure el
respecte de la seva dignitat inherent».
Atès que en l’article 3 en els seus principis generals diu: “Els principis de la convenció són: a) El
respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies
decisions, i la independència de les persones; b) La no-discriminació; c) La participació i la inclusió
plenes i efectives a la societat; d) El respecte per la diferència i l'acceptació de les persones amb
discapacitat com a part de la diversitat i la condició humanes; e) La igualtat d'oportunitats; i, f)
L'accessibilitat.
Atès que el col·lectiu de familiars de persones amb pluricapacitats no veuen reconeguts els drets
d’aquestes persones, en concret, en el gaudi, l’oci i el lleure, especialment en dates tan
assenyalades com les fires de les nostres ciutats i pobles.
Es proposa a les institucions públiques, i als ajuntaments, com a les més properes al ciutadà;
adoptar les mesures pertinents perquè es puguin fer efectius els drets d’aquestes persones.
Per això es proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament:
1.- Solidaritzar-se i fer costat en les actuacions que portin a terme les famílies de les persones amb
pluricapacitats perquè les fires i atraccions de les ciutats i pobles estiguin el màxim d’adaptades
per a les persones amb pluricapacitats.
2.- Fer efectiu el dret de gaudi de les persones amb pluricapacitats, a nivell de Sant Gregori, en tot
allò que sigui possible a l’hora d’accedir a les activitats proposades per a la població en general.
3.- Difondre a la població en general, per tots els mitjans a l’abast de l’Ajuntament, les
reivindicacions i demandes de les persones amb pluricapacitats i de les seves famílies.

4.- Difondre i fer efectiva la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el
3 de desembre, a tota la població de Sant Gregori.

Sant Gregori, 19 de novembre de 2018

