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EL PLE MUNICIPAL
ERC, contrària a la modificació aprovada per l'equip de govern

L'ajuntament crea més espai industrial
per legalitzar una activitat a les Serres
L’equip de govern de
l’ajuntament de Cassà va
aprovar la modificació de les
normes subsidiàries del planejament urbà, en una zona
del veïnat de les Serres, per
crear més espai industrial i
legalitzar així una activitat
que s’hi està duent a terme.
L’oposició va manifestar-se
en contra d’aquesta modificació per considerar que no
era un tema d’interès general ni d’urgència.
El ple del mes va presentar algunes novetats, a banda de la data de celebració.
En primer lloc, un ordre del
dia extremament curt, amb
només set punts, els quals,
un cop eliminats els de tràmit, es van reduir pràcticament a dos assumptes de
debat. Per primer cop en l’actual legislatura, a l’inici de
la sessió hi van mancar tres
regidors de l’oposició ja que
dos d’ells eren absents del
El ple del mes de novembre; en primer terme, a la dreta, el nou secretari, Joan Bataller
país. Jordi Casadevall va
poder arribar just quan li toreglament regulador del registre municicava intervenir en la sessió. ERC havia cava també la presència del nou secretari
pal d’unions estables de parella. Tot semunicipal,
Joan
Bataller
i
Garriga,
que
demanat que el ple se celebrés el dia
guit, quan el regidor d’urbanisme va preabans per poder-hi assistir tot el grup; però substituïa David Reixach en la tasca.
sentar la proposta del canvi de normes
De sortida, tots els regidors van aprovar
no va aconseguir que es canviés la data.
subsidiàries per a una zona d’uns 50.000
Finalment, com a novetat en el ple, desta- per unanimitat i sense gens de debat el
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metres quadrats situada al veïnat de les
Serres, al costat de la cruïlla de la Rambla
amb el carrer Marina, entre el camí de les
Serres i el rec, es van fer sentir les discrepàncies entre l’equip de govern i l’oposició. El projecte de l’equip de govern preveu la creació de tres espais amb una
consideració urbanística diferent en aquella zona on ja hi ha un bloc de pisos i una
indústria en funcionament. Una part serviria per ubicar-hi indústries grans; un altre espai estaria destinat a tallers i indústries petites (zona de tolerància industrial) i la tercera àrea seria per habitatges
plurifamiliars. En definitiva, es tracta de
modificar les normes subsidiàries, per
adequar la zona al que ja està funcionant
en l’actualitat. Amb aquesta reordenació
urbanística es crearia un nou vial transversal i també s’asfaltaria, a càrrec dels
propietaris, el camí de les Serres, una obra
que costarà prop d’un milió d’euros; igualment, en el projecte es preveu una cessió
de terrenys per a usos municipals i l’adequació com a zones verdes dels marges
del rec.
En nom del grup d’ERC va prendre la
paraula Miquel Moncadas, que va resumir els arguments que en condicions normals hagués exposat Emili Mató, portaveu d’ERC en temes d’urbanisme.
Moncadas va començar al·legant que la

modificació puntual de la normativa urbanística ha de venir motivada per un fet d’interès general al municipi i que sigui d’una
certa urgència. En aquest cas, va dir, “no
s’ha justificat ni l’ interès general ni molt
menys la urgència”.
El regidor d’ERC va recordar que el Pla
d’Acció local per la sostenibilitat recentment aprovat per Cassà, en el seu anàlisi
del territori urbà diu que les actuals normes tenen encara molt sòl per desenvolupar; per tant no hi ha cap necessitat urgent per cobrir. En tot cas, hi havia una
manca de sòl industrial que amb les modificacions de normes subsidiàries fetes
últimament, se n‘han cobert les necessitats, un cop creats el polígon del Trust II i
de darrera la Inecsa.
Segons el grup d’ERC, per consolidar
un ús determinat de la zona afectada i
decidir sobre quina trama urbana ha de
tenir “s’ha de fer a partir d’una visió global del municipi, per tant cal esperar a la
revisió general de la normativa urbanística”. L’oposició va aprofitar per reclamar
aquesta revisió general: “ja que les mateixes normes estableixen una caducitat
que ja s’ha superat”.
En relació al cas concret a debat, el grup
d’ERC va manifestar que “per solucionar
la demanda dels particulars de la zona,
no es pot fer una modificació de la norma-

tiva, que pot obrir molts fronts futurs de
peticions similars de modificació de normes que responguin a necessitats puntuals i que d’atendre’s una a una i sense
una visió global, s’entrarà en un desgavell urbanístic importantíssim, que pagaran les futures generacions de cassanencs i que podrien crear perjudicis fins i
tot a les persones que aparentment ara
se’n beneficien”. En conclusió, el grup
d’ERC va manifestar que “no tirar endavant aquesta modificació és una qüestió
de seny i responsabilitat”.
El regidor d’urbanisme, Josep Bou, va
explicar que no es tractava de resoldre el
problema concret d’un veí, sinó de resoldre una situació general que presentava
conflictes i en la qual només quedaven
tres solucions: deixar-ho com estava, amb
il·legalitat i sens opcions a creixement per
a les indústries existents; fer marxar la
indústria, i que l’ajuntament pagués indemnització per haver-la autoritzat abans.
O la tercera solució, que havien adoptat,
la de posar en solfa el conjunt i permetre
el desenvolupament ordenat de la zona.
Miquel Moncadas va acabar dient que ells
no estaven en contra de cap indústria sinó
que consideraven que hi havia altres solucions que no hipotequessin el futur del
poble, per la qual cosa demanaven una
reunió per tractar el tema més a fons.

Modificació de les normes susbsidiàries
Proposta d’acord d’aprovació inicial de modificació de les
Normes Subsidiàries del Planejament de Cassà de la Selva
en el Veïnat de les Serres consistent a classificar com a sol
urbà d’àmbit delimitat com a sector del Veïnat de les Serres,
aprovada amb els vots a favor de l'equip de govern i els
contraris de l'oposició:
Vista la proposta de la Modificació de Normes Subsidiàries
del Planejament del municipi de Cassà de la Selva en el
Veïnat de les Serres, redactada per l’arquitecte Camil Cofan
i Amiel, a l’objecte de classificar com a sol urbà una àrea de
sol no urbanitzable consolidada, ocupada actualment per
diverses indústries, permetent resoldre la urbanització i ordenació d’aquestes.
Vist l’informe emes per l’arquitecte municipal de data 19 de
novembre de 2002, a través del qual es pronuncia favorablement vers el projecte de modificació citat, entenent que compleix amb els requisits de la Llei 212002, de 14 de març
d’Urbanisme de Catalunya.
Atès allò disposat en el articles 94, 83 de la Llei 212002, de
14 de març, d’Urbanisme de Catalunya, quant al procediment administratiu de modificació puntual de les normes subsidiàries del planejament.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de les Nor-
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mes Subsidiàries de Planejament del municipi de Cassà de
la Selva, consistent a classificar com a sol urbà l’àmbit delimitat com a sector del Veïnat de les Serres.
SEGON.- Suspendre, d’acord amb allò disposat en l’article
71 de la Llei 212002, de 14 de març, d’Urbanisme de
Catalunya, l’atorgament de llicencies de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions d’instal·lació o ampliació d’usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la
legislació sectorial en els àmbits identificats gràficament en
la proposta, pel termini màxim de dos anys de conformitat
amb el que determina l’article 72 de l'esmentada norma.
TERCER.- Notificar el contingut d’aquest acord als interessats.
QUART .- Notificar aquest acord, atès allò disposat en l’article 83.5 de la Llei 212002, de 14 de març, d’Urbanisme de
Catalunya a l’Agencia Catalana de l’Aigua, al Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat a Girona, al Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, al Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya, als efectes de l’emissió, si s’escau, dels corresponents informes.
CINQUE.- Donar audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals
confini amb el del municipi.../...
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ACORD

PER AM-

PLIAR LA LLAR
D’INFANTS
Després d’aquesta discrepància, tots els regidors van
estar més d’acord a l’hora de
decidir la conveniència d’ampliar la llar d’infants municipal. La proposta d’ERC, exposada per Xavier Albertí, va
ser modificada lleugerament
per l’equip de govern, que va
coincidir en la necessitat
d’ampliar el servei, si bé
després de parlar-ne i
consensuar els terminis i el
tipus d’ampliació amb els
tècnics, mestres i pares del
centre. La moció modificada
es va aprovar per unanimitat.

NOU

El grup d'ERC va estar força mancat d'efectius, pel canvi de data de la sessió de novembre

LEMA:
TEVA

"CASSÀ,
BOTIGA"

LA

Quan ja s’entrava en la recta final del
ple, el regidor de governació, Joan Martin,
va introduir un nou tema a la sessió, relacionat més aviat amb la seva tasca com a
vicepresident de la Unió de Botiguers de
Cassà. Prèviament el seu company a
l’equip de govern, Pere Ferrer, havia anunciat els contactes mantinguts amb la Cambra de Comerç de Sant Feliu i la Generalitat per part de l'ajuntament i la UBC per
tirar endavant el programa de promoció
del comerç local, Martin ho va aprofitar
per ampliar la informació i avançar les línies general del programa, que es basarà en el lema ”Cassà, la teva botiga” que
serà el que es distribuirà en bosses,
enganxines i cartells per Cassà i voltants
a partir d’aquestes festes de Nadal, o a
inicis de l’any que ve. Una altra de les
novetats importants serà que la Unió de
Botiguers iniciarà els pròxims dies una
campanya que permetrà estacionar gratuïtament els vehicles a les zones blaves
durant vint minuts. En aquest sentit, tots
els establiments associats a la Unió de
Botiguers facilitaran targetes als seus clients amb les quals podran aparcar gratuïtament durant vint minuts a les zones
blaves de la plaça de la Coma i del passeig de Vilaret. Les targetes d’aparcament
gratuït seran distribuïdes a les botigues
associades a la UBC. Els propietaris dels
establiments adquiriran les targetes a uns
preus inferiors al cost real i podran afavo-

NÚM. 601 - DESEMBRE 2002

Proposta d'ampliació de
la llar d'infants de Cassà
Esquerra Republicana va presentar
la següent proposta al ple per a l'ampliació de la llar infantil. Va ser aprovada, amb lleugeres modificacions,
introduïdes per l'equip de govern:
ATÈS QUE
a/ es fa evident des de fa com a mínim cinc anys, la insuficiència de nombre d’aules per la demanda de places
a la Llar infantil, així com del total de
superfície, especialment pel que fa referència a serveis complementaris:
menjador...
b/ L’increment de la població escolar del primer cicle d’educació infantil
a Cassà és notable, tant en valors relatius respecte als naixements, com en
absoluts.
c/ Existeix una demanda latent, no
atesa, de nens de menys de 9 mesos
d’edat, que contemplàvem cobrir en
el nostre programa electoral.
d/ L’aportació de la Generalitat pel
que fa a despeses corrents de llars
infantils municipals ha augmentat
considerablement, duplicant aquests
dos darrers exercicis l’aportació habitual (+30.000 e), reduint de forma notable el dispendi municipal.

e/La Generalitat té en aquests moments una línia d’ajuts per la creació, ampliació i millora de llars infantils que cobreix el 50% de la inversió.
PROPOSEM
a/ Preveure en el pressupost de
l’any 2003 la inversió per l’ampliació aproximada del 50% de la superfície actual construïda de la llar infantil, incorporant, en principi, 3 noves aules de superfície superior a 30
m2 i ampliant substancialment els
espais actuals de menjador i altres
dependències complementàries.
b/ Demanar al Departament d’Ensenyament una subvenció amb
aquesta finalitat.
c/ Realitzar un estudi de detall de
les necessitats actuals i previsibles
per a l’optimització del projecte, en
col.laboració dels tècnics amb la direcció de la llar i l’APA.
d/ Executar un tancament de comptes de la llar infantil ajustat a l’any
escolar a efectes de poder valorar
adequadament el cost i establir els
preus públics als diferents municipis
conveniats.
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rir els seus clients a l’hora de fer-ne el repartiment.
Aquesta campanya, amb el lema Cassà, la teva
botiga, pretén potenciar el comerç en general al
municipi, i té la col·laboració de la Unió de Botiguers, la Cambra de Comerç, l’Ajuntament i l’empresa Giropark. Altrament, amb motiu de les festes
de Nadal, la Unió de Botiguers ha encetat un campana de promoció amb la tradicional sorteig entre
tots els clients dels establiments associats.

OBRES

DE LA

SALA GALÀ

Quan va arribar el torn obert de paraules, l’alcalde va mostrar la seva estranyesa per una de les
manifestacions efectuades pel regidor d’ERC, Miquel Moncadas, en relació a les queixes d’un veí
afectat per les obres que s’estan fent a la Sala Galà
i que han afectat de manera greu l’immoble d’aquest
cassanenc, amb esquerdes, entrades d’aigua, i intromissió a la intimitat, amb la col·locació d’uns finestrals que donen a casa seva. L’alcalde va dir
que coneixia el cas, que ell personalment havia
parlat amb el veí afectat i que havien quedat d’acord
en que se solucionarien quan s’haguessin acabat
les obres. Moncadas va recordar que el veí no tenia cap constància escrita d’aquest acord i que en
el dia del ple les esquerdes hi eren igual i no havia
rebut cap confirmació de l’inici de les obres de reparació ni de com es durien a terme. Baulida va
afirmar amb rotunditat que es farien les obres de
reparació tal i com s’havia promès, de seguida que
s’acabessin les tasques de reforma de la sala Galà.
Un altre tema que també porta molt de retard és
el de la constitució de l’entitat que regularà el funcionament de la ràdio municipal. Segons es va informar en el ple, finalment s’havien pogut superar els
obstacles administratius i sembla que la Generalitat ha donat el vist-i-plau als estatuts. Amb aquest
tràmit superat, ben aviat l’emissora deixarà de ser
municipal, segons va anunciar el regidor d’hisenda, Pere Ferrer, a preguntes del de l’oposició, Jordi
Casadevall.

Text i fotos: Joan Carles Codolà

Proposta de suport al
poble sahrauí
Proposta presentada pel grup municipal d’ERC de suport al poble
sahrauí, aprovada per unanimitat:
Atès que, des de fa uns anys, aquest Ajuntament ha vingut col·laborant amb el poble sahrauí, a través de diverses iniciatives, dutes a
terme per l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí.
Atès que, dintre aquest marc de col·laboració , aquest Ajuntament va
participar activament en un projecte per a la posada en marxa d’una
escola per a nens disminuïts psíquics a Wilaia del Aaiun.
Atès que, a través de I’acolliment dels nens sahrauís en diverses
famílies cassanenques amb el suport de l'Ajuntament, s’ha fet extensiu
als cassanencs el coneixement de la problemàtica sahrauí.
Atès que, la situació actual als campaments és molt preocupant, ja
que ha disminuït dràsticament l’ajuda alimentària que tradicionalment
havia ofert l’ACNUR i el PAM, i el dèficit d’aliments amenaça seriosament amb deteriorar la salut dels infants, ancians i malalts.
Atès que I'ACAPS ha iniciat una CAMPANYA D’EMERGÈNCIA D’AJUT
HUMANITARI, per tal de recollir aliments bàsics com l’arròs, llegums,
sucre i oli, així com diners per poder comprar camions per transportar
aquests aliments a Tinduf, i perquè aquests camions, un cop transportats els aliments s’integrin dins la xarxa de transport dels campaments
per traslladar aigua, persones, etc.
Atesa la gravetat de la situació als campaments de refugiats a Tinduf,
i atès que l’ Ajuntament de Cassà de la Selva té la partida pressupostària del 0’7 % destinada a l’ Ajuda a països subdesenvolupats;
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General es
proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Adherir-se a la CAMPANYA D’EMERGENCIA D’AJUT HUMANITARI, organitzada per I'ACAPS.
SEGON.- Destinar part de la partida pressupostària del 0’7 % a aquesta campanya d’Emergència, ja sigui a través de l’aportació econòmica
directe per a la compra de camions, o bé a través de la compra i del
lliurament dels productes bàsics ja esmentats.
TERCER.- Fer extensiva aquesta campanya a totes les Entitats esportives i de lleure, escoles, i en general a tots els cassanencs, mitjançant xerrades informatives, repartiment de díptics i col·locació de punts
de recollida d’aliments bàsics en les diferents dependències municipals: Oficines de l’Ajuntament, serveis socials, CAP, hospital... etc.,
QUART.- Comunicar aquest acord a l’ACAPS.

Calçats

Dolors
Us desitja un bon Nadal i Feliç Any Nou
C/ del Dolors, 13
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S'aprova el reglament regulador del
registre de parelles estables
El ple municipal del novembre va aprovar
per unanimitat la creació i aprovació inicial del Reglament regulador del registre
municipal d’unions estables de parella.
Reproduïm tot seguit alguns dels punts
més destacts d'aquest reglament:
Vist que el Parlament de Catalunya va
aprovar la llei 10/98, de 15 de juliol, d’unions estables de parella a l’objecte de regular les situacions de convivència estable entre parelles que han decidit prescindir de les formalitats del matrimoni.
Atès que és necessari, per a la constatació d’aquestes situacions de fet de les
parelles del municipi que vulguin acollirse a aquest procediment, la inscripció en
un Registre Municipal d’Unions Estables
de Parella, el qual es configura com una
eina de seguretat jurídica per als convivents, amb el suport de la fe pública municipal -obtenint una constància pública
anàloga a la que s’obté a través de la inscripció en Registre Civil- i el qual ha de
venir regulat per mitjà d’un reglament municipal.
.../...
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General, es proposa al PIe
l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Crear el registre municipal
d’unions estables de parella aprovant de
forma inicial el text del projecte de Reglament regulador del registre d’unions estables de parella, el contingut literal del
qual es el següent:
REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES DE PARELLA
Exposició de motius
El Parlament de Catalunya va aprovar,
en el marc de la revisió i reordenació del
Dret de família català, la Llei 10/98, de 15
de juliol, d’unions estables de parella. La
Llei, que entra en vigor el 23 d’octubre de
1998, neix amb la pretensió lloable d’omplir un buit en la legislació civil respecte
els drets i obligacions d’aquelles parelles
que, havent optat per la convivència estable han optat també, lliurement, per prescindir de les formalitats del matrimoni.
És un buit que algunes lleis sectorials socials i fiscals sobretot- i la jurisprudència havien apedaçat en determinats aspectes per preservar els drets d’aquelles
persones que, acreditant una convivència equivalent a la matrimonial, es veien

NÚM. 601 - DESEMBRE 2002

privades de drets socials, successoris o
d’altra mena dins una legislació que interpretant restrictivament l’art. 32 de la
Constitució no contemplava altres formes
de convivència amb efectes jurídics.
El Dret Civil català, en un esforç de modernització, eleva a la categoria de llei el
reconeixement d’aquests drets -també
l’exigència de deures a les parelles no
matrimonials, incloent en el seu àmbit
material també les parelles homosexuals.
En aquest àmbit clarament civil, hom pot
preguntar-se quin paper pot jugar l’Ajuntament i què ha de reglamentar, administrativament, al respecte. En aquest sentit,
la intervenció municipal mitjançant un registre, s’ha entès des de l’Ajuntament des
d’una doble funcionalitat.
Així, un registre administratiu de parelles de fet completa una evident mancança de la llei, que és la regulació de la constància registral de les unions no matrimonials -de manera anàloga a la constància
pública que es dóna al matrimoni mitjançant el Registre Civil- (la Disposició Final
Segona ho preveu com una possibilitat, a
expenses del que determini la legislació
estatal). El Registre Municipal d’Unions
Estables de Parella es configura com una
eina de seguretat jurídica per als convivents, amb el suport de la fe pública municipal. D’altra banda, i com a conseqüència del caràcter públic abans indicat, el
registre permet als interessats disposar
d’una eina probatòria òptima per a la reclamació efectiva dels drets que la llei els
atorga en tots els ordres i, especialment,
per acreditar el període de convivència
mínim de dos anys establert a l’art. 1 de la
a llei 10/98 en els casos que no s’hagi
atorgat escriptura pública.
El Registre s’articula com un instrument
voluntari i gratuït i contempla la possibilitat d’acoll1ir en un apartat especial les
unions d’aquelles parelles que volen mantenir en secret la seva convivència, tenint
en compte que, en supòsits com el que
ens ocupa, la protecció de la intimitat ha
de ser particularment objecte d’atenció.
Es tracta, en definitiva, de donar un servei a aquelles parelles de Cassà de la
Selva que lliurement o obligats per les circumstancies han decidit conviure sense
formalitzar aquella situació per cap dels
mitjans convencionals de matrimoni (religiós, civil).

PRINCIPALS

ARTICLES

Article 1. Naturalesa i règim jurídic del
Reglament.
El Registre Municipal d’Unions Estables
de Parella té naturalesa administrativa, es
regeix per aquest Reglament i per la normativa que amb caràcter complementari
es pugui dictar i li serà d’aplicació, amb
caràcter supletori, la normativa recollida
a la llei 10/98, de 15 de juliol, del Parlament de Catalunya, d’unions estables de
parella, així com les disposicions del vigent Codi de Família i del Codi Civil.
Article 2. Objecte i àmbit
Seran inscrivibles al Registre, amb caràcter voluntari, les unions no matrimonials de convivència estable entre dues
persones majors d’edat, siguin o no del
mateix sexe, que acreditin la seva residència al terme municipal de Cassà de la
Selva, mitjançant el corresponent empadronament.
Article 3. Declaracions i actes
inscrivibles.
Seran objecte d’inscripció:
- Les declaracions de constitució, modificació i extinció de les esmentades unions.
- Les escriptures públiques atorgades
per ambdós convivents de constitució,
modificació o extinció dels règims de convivència.
- EIs contractes públics o privats reguladors de les relacions personals i patrimonials derivades de la convivència, els
drets i els deures respectius, el règim econòmic i personal derivat del cessament
de la convivència i qualsevol altre pacte
regulador que no sigui contrari a dret.
Article 4. Requisits de la inscripció
1.Les inscripcions es realitzaran prèvia
sol·licitud conjunta dels membres de la
unió no matrimonial els quals hauran de
complir -cadascun d’ells- els següents
requisits:
a) Ésser majors d’edat.
b) Ésser residents al terme municipal
Cassà de la Selva
c) No tenir entre si una relació de parentiu per consanguinitat o adopció en línia recta.
d) No tenir entre si una relació de parentiu per consanguinitat en línia col·lateral fins el tercer grau en el cas de pare-
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lles heterosexuals, o fins al segon grau
de consanguinitat o adopció en cas de
parelles homosexuals.
e) No trobar-se incapacitat per a prestar el consentiment necessari per dur a
terme l’acte o declaració objecte d’inscripció.
f) No estar subjecte a cap vincle matrimonial vigent o reconegut com a vàlid en
Dret per les lleis civils.
g) No tenir una relació estable de parella amb una altra persona.
No s’exigirà la sol·licitud conjunta per a
les declaracions d’extinció de la unió no
matrimonial, les quals podran ser formulades per un dels membres de la parella.
Article 5. Contingut dels assentaments.
Als assentaments figuraran les dades
personals o les circumstancies de lloc i
temps manifestades pels compareixents,
la constància de les quals sigui rellevant
per a la unió no matrimonial.
Els assentaments es realitzaran en fulls
mòbils, prèviament numerats, segellats i
diligenciats, que s’enquadernaran posteriorment en un llibre principal que contindrà els assentaments corresponents a un
període mínim d’un any. Es crearan els
llibres auxiliars o complementaris que siguin adients per al millor funcionament
del Registre.
.../...
Article 7. Protecció de la intimitat personal.
El registre és públic per a qui tingui interès a conèixer els assentaments. No
obstant això, qualsevol integrant de la
unió no matrimonial pot demanar que les
inscripcions que l’afectin siguin secretes.
El dret genèric d’accés al Registre no
comporta el dret a obtenir còpies del contingut dels assentaments.
Es podran lliurar certificacions dels assentaments del registre a instància dels
membres de l’esmentada unió, dels seus
representants legals o drethavents o per
manament judicial.
El tractament automatitzat de les dades
de caràcter personal que constin en el
Registre requerirà el consentiment de la
persona afectada i, en tot cas, les actuacions municipals s’hauran d’ajustar a les
disposicions de la Llei orgànica 5/1992,
de 29 d’octubre, de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter
personal.
En cap cas els llibres integrats del Registre podran sortir de la corporació i el
lliurament de còpies es limitarà als casos
en què les certificacions sol·licitades pels
interessats es complimentin mitjançant
còpia diligenciada.
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Article 8. Gratuïtat dels assentaments
i les certificacions.
La realització dels assentaments serà
gratuïta.
Igualment serà gratuïta l’expedició de
certificacions, quedant en conseqüència,
el seu lliurament no subjecte a la taxa per
expedició de documents regulada a les
ordenances fiscals municipals.
Article 9. Acreditació dels requisits
d’inscripció
La inscripció de la declaració de constitució d’una unió estable de parella, que
és voluntària, requerirà la prèvia aportació de la documentació necessària per
acreditar el compliment de les condicions
establertes a l’article 4.
Amb caràcter general i sens perjudici
de la possibilitat de complementar documentació per una millor comprovació de
les dades, els documents a aportar seran
els següents:
a) Per a l’acreditació de la majoria
d’edat: DNI original o en fotocopia confrontada.
b) Per a l’acreditació de la resta de requisits: declaració expressa i responsable de no trobar-se inclòs en cap de les
causes impeditives de la inscripció, assenyalades a l’art. 4.
La residència es comprovarà d’ofici mitjançant el padró d’habitants, incorporantse l’oportuna certificació a l’expedient.
Article 10. Presentació de sol·licituds
d’inscripció.
Per realitzar la inscripció caldrà la presentació, al Registre General Municipal,
d’una sol·licitud prèvia, en forma d’instància, amb tots els requisits generals assenyalats a les normes de procediment administratiu, a la qual s’adjuntarà:
1. Fotocòpia confrontada dels DNI, passaport -o document acreditatiu d’identitat
que correspongui en cas d’estrangers residents- dels dos sol·licitants.
2. Declaració jurada/responsable de
cadascun dels dos sol·licitants acreditant
que no es troben en cap de les causes
impeditives de la inscripció com a unió
estable de parella, i que s’assenyalen a
l’art. 4 d’aquest Reglament.
Per a la inscripció d’unions estables
homosexuals, i atès que d’acord amb
l’art.21.1 de la Llei 10/98, de 15 de juliol
aquestes s’hauran d’acreditar mitjançant
escriptura pública –amb la consegüent
acreditació prèvia notarial dels requisitsno caldrà aportar la documentació a que
fa referència l’apartat 2n, essent suficient
la presentació de la sol·licitud d’inscripció, les fotocòpies confrontades del DNI i
la citada escripturaEl procediment indicat al paràgraf anterior també serà d’aplicació a les pare-

lles heterosexuals que presentin escriptura pública acreditant aquesta unió -en
aquest cas, facultativa-, atorgada en els
termes de l’art. 1.1 de la Llei 10/98, de 15
de juliol.
Quan els integrants de la unió estable
de parella vulguin que la inscripció sigui
secreta podran presentar directament a
l’encarregat del Registre l’esmentada sollicitud, sense necessitat de registre d’entrada de la petició al Registre General de
l’Ajuntament.
.../...
Article 15. Del llibre principal.
El llibre principal s’organitzarà prenent
com a base cadascuna de les unions estables de parella que siguin inscrites.
El llibre s’instrumentarà en suport informàtic i en suport paper mitjançant fulls mòbils, prèviament numerats i segellats, que
seran objecte d’enquadernació posterior.
El llibre auxiliar es configura com un llibre de registre i estarà integrat per una
fitxa per a cada persona, en la qual, a més
de les dades personals, constaran les referències de l’expedient administratiu,
Article 16. Inscripcions secretes.
Es formarà una separata de cadascun
dels llibres existents destinada a la inscripció de les unions estables de parella,
els integrants de les quals n ‘hagin demanat expressament el caràcter secret. El
contingut dels assentaments serà idèntic
al de les inscripcions del Registre ordinari.
Seran d’aplicació a les inscripcions secretes totes les normes recollides en
aquest Reglament, tret de les referents al
dret a la informació general i a la presentació de sol·licituds mitjançant el Registre
General de l’Ajuntament.
L ‘obtenció de certificats d’aquest tipus
d’inscripcions es limitarà als propis membres de la parella i als seus drethavents i
als casos d’autorització expressa i conjunta dels afectats.
Igualment, es podran expedir certificacions per ordre judicial.
Article 17. Divulgació de dades
registrals.
L ‘Ajuntament no podrà divulgar per cap
mitjà les dades existents al Registre, tret
d’aquelles de caràcter purament estadístic.
Article 18. Entrada en vigor i durada.
Aquest Reglament entrarà en vigor al
dia següent al de la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva, junt amb el text íntegre, al Butlletí Oficial de la Província de
Girona, mantenint la seva vigència mentre el Plenari de l’Ajuntament no n’acordi
la derogació o modificació.
.../...
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