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RESUM DE LA SESSIO DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 16 DE SETEMBRE 

DE 2015 

 

 

3. SERVEIS ECONÒMICS: 

 

3.1.3. EXP. G103-2015-3039. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 23 PER 

SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES DE CRÈDIT 

 

S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC, ERC-JXP i PP, en contra 

del grup municipal ICV-EUIA-E i les abstencions dels grups municipals CP-PA i C’S la 

modificació pressupostaria número 23. 

 

El tinent d’alcalde i regidor delegat de serveis econòmics explica que la modificació 

pressupostaria consisteix en donar baixa aplicacions pressupostaries d’actuacions que no 

s’han de dur a terme, com es la il·luminació del passeig marítim que no es pot 

desenvolupar actualment per la manca de permisos preceptius,  per donar d’alta altres 

que en aquests moments es consideren més necessàries com es la instal·lació de caldera, 

tancament de portes i finestres, paviment i pintura dels vestuaris del camp de futbol 

municipal, obra que s’està duent a terme directament amb persones provinents de plans 

d’ocupació.   

 

La portaveu del grup municipal ICV-EUIA-E manifesta l’oposició a la modificació atès que 

considera prioritari la il·luminació del passeig marítim donat que la platja i el seu entorn 

ha de ser una prioritat del govern de la ciutat.  

 

El portaveu del grup municipal ERC-JXP manifesta el seu suport al dictamen entenent 

que les obres del camp de futbol s’han de finalitzar. 

 

El portaveu del grup municipal C,S efectua una reflexió en el sentit que l’experiència 

d’executar directament les obres amb plans d’ocupació ha suposat un endarreriment i un 

encariment del projecte. 

 

El portaveu del grup municipal CP-PA anuncia que el seu vot serà d’abstenció o en contra  

atès que consideren que la necessitat d’efectuar modificació pressupostaria constata una 

mala planificació de l’equip de govern. 

 

El tinent d’alcalde i regidor delegat d’obres publiques aclareix que si les obres 

d’il·luminació del passeig marítim s’han de donar de baixa es perquè no s’han pogut 

executar per motiu d’una manca d’acord davant les exigències de Renfe però no es 

desisteix de la seva execució futura. 

 

3.1.4. G103-2015-3043. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 24 DE CRÈDIT 

EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 

GENERALS 

 

 



Pl. de l’Ajuntament, 1 
Telèfon 93 741 74 00 

Fax 93 741 74 25 
08330 Premià de Mar 

http://www.premiademar.cat 

e mail: info@premiademar.cat 
NIF: P0817100A 

 

Secretaria 
 

C:\Users\rsk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet 
Files\Content.Outlook\86BQQRUG\08. Resum sessio Ple 16.09.2015.docx 

S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC, ERC-JXP i PP, en contra 

del grup municipal ICV-EUIA-E i les abstencions dels grups municipals CP-PA i C’S la 

modificació pressupostaria número 24. 

 

El tinent d’alcalde i regidor delegat de serveis econòmics explica que la modificació 

pressupostaria consisteix en utilitzar el “romanent de tresoreria” de despeses generals 

que vindria a assimilar-se a les reserves generades pels excedents d’exercicis anteriors 

per actuacions significatives a la via pública. 

 

Es produeix debat entorn a una de les actuacions que s’inclouen en la modificació com es 

la de “Creació zona esbarjo i pipi can zona La Salle Sud”. Per part del grup municipal 

d’ICV-EUiA-E es qüestiona la necessitat d’instal·lació d’un pipi can aclarint el sr. alcalde 

que no es tracta estrictament d’un pipi can sinó d’una zona d’esbarjo per als animals en 

la mateixa forma que tenen altres municipis.  

 

3.3. GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

3.3.1. EXP. C-168-2015-3021.  MODIFICACIÓ DE L' ORDENANÇA DEL PREU 

PÚBLIC NÚM. 6 SERVEIS DEL MUSEU D’ESTAMPACIÓ I DEL MUSEU ROMÀ DE 

PREMIÀ DE MAR 

 

S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC, ERC-JXP i PP, i les 

abstencions dels grups municipals CP-PA, C’S i ICV-EUIA-E la modificació de  l’ordenança 

reguladora del preu públic dels serveis del museu d’estampació i museu romà de Premià 

de Mar. 

 

El tinent d’alcalde i regidor delegat de serveis econòmics explica que la modificació 

pressupostaria consisteix en incorporar els preus públics conseqüència de l’obertura del 

museu romà i l’ampliació de l’oferta lúdica del museu de l’estampació. Explica que es 

proposen bonificacions per persones majors de 65 anys, persones amb una discapacitat igual o 
superior al 33%, estudiants i famílies nombroses o monoparentals així com la gratuïtat per als 
menors de 12 anys. 
 
El tinent d’alcalde i regidor delegat de promoció econòmica també explica que, arrel 

d’una proposta del grup municipal CP-PA s’està estudiant la possibilitat d’incorporar dins 

de la modificació de les ordenances fiscals i de preus públics per a l’exercici 2016 

bonificacions per als menors de 16 anys i els aturats. 

 

3.3.2. EXP. G142-2015-3033.  DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT 

MUNICIPAL DE LES OBRES RECOLLIDES EN LA RELACIÓ DE BONIFICACIONS DE 

L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES DEL MES DE 

MAIG DE 2015 

 

S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, CP-PA, PSC, ICV-EUIA-E i PP, i 

les abstencions dels grups municipals de C’S i ERC-JXP la declaració  d’especial interès de 

les obres, per les quals s’han sol·licitat les bonificacions del 50%, en l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres (ICIO). 
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El tinent d’alcalde i regidor-delegat de Serveis Econòmics, Sr. Méndez,  explica que 

l’organisme de gestió tributària ha presentat una relació de contribuents que sol·liciten la 

bonificació del 50% en l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i es necessari 

que aquestes obres siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal pel Ple de la 

Corporació aclarint que es tracta d’ obres d’adequació de façanes d’edificis. 

 

El portaveu suplent del grup municipal C,S efectua una consideració en el sentit que ha 

constatat que una de les obres que es pretén declarar d’especial interès o utilitat pública, 

emparant-se en la utilitat de la supressió de barreres arquitectòniques,  es una obra de 

canvi d’ús , no d’adequació de façanes, i les obres de canvi d’ús ja obliguen a complir el 

Codi d’accessibilitat de Catalunya per la qual cosa conclou que s’haurien de revisar els 

criteris que s’utilitzen per atorgar les bonificacions de l’ICIO.  

 

 

4. RECURSOS HUMANS: 

4.1. EXP. F104-2015-3046. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

2015, PER RECLASSIFICACIÓ A EFECTES ADMINISTRATIUS DE LES CATEGORIES 

D’AGENT I CAPORAL GRUP C1 

 

S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC, ERC-JXP, ICV-EUIA-

E i PP,  i l’abstenció dels grup municipal CP-PA la modificació de la relació de llocs de 

treball per reclassificació a efectes administratius de les categories d’agent i caporal grup 

c1. 

 

El tinent d’alcalde i regidor-delegat de Recursos Humans explica que es tracta d’una 

reclassificació obligada per la Llei 3/2015 de mesures fiscals, financeres i administratives 

però en cap cas suposa cap augment de retribucions. 

 

La portaveu suplent del grup municipal CP-PA indica que el vot del seu grup serà 

d’abstenció perquè aquesta reclassificació suposa una millora en les condicions d’un 

determinat col·lectiu de funcionaris però afavoreix només a alguns treballadors públics i 

no a altres. 

 

 

5. CONTRACTACIÓ: 

5.1. EXP. 100-2014. APROVACIÓ DEFINITIVA PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES GENERALS 

 

S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC, ERC-JXP i PP,  en contra 

del grup municipal  CP-PA i les abstencions dels grups municipals C’S i ICV-EUIA-E el 

plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament. 

 

El tinent d’alcalde i regidor-delegat de Serveis Econòmics, Sr. Méndez,  explica que amb aquesta 
aprovació l’Ajuntament es dota d’un instrument que proporciona major seguretat jurídica en 

l’execució del contractes públics que formalitzi. 
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El portaveu del grup municipal CP-PA manifesta que el vot del seu grup serà en contra 

atès que no s’han incorporat clàusules socials, laborals o ambientals incidint el senyor 

alcalde en que el plec havia estat a exposició pública per termini de 30 dies i durant 

aquest termini s’haurien pogut efectuar les al·legacions o aportacions cosa que no s’ha 

fet. 

 

 

6. SERVEIS PERSONALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: 

6.1. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

6.1.1. EXP. M117-2015-2964. FESTIUS D'OBERTURA AUTORITZADA DE 

CARÀCTER LOCAL ANY 2016 

 

S’aprova, per assentiment, la declaració com a dies festius d’obertura comercial 

autoritzada per a l’any 2016 els dies 17 de juliol i 14 de desembre. 

 

 

6.1.2. EXP. M117-2015-3036. APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2016 

 

S’aprova, per assentiment, la declaració com a festes locals per a l’any 2016 el dies 8 de 

febrer i 10  juliol. 

 

 

7. SERVEIS TERRITORIALS: 

7.1. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA 

7.1.1. EXP. I105-2015-223. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL 

D'ORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DE TERRA DEL PORT DE PREMIÀ DE MAR 

  

S’aprova provisionalment, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C’S PSC, ERC-

JXP i PP i en contra dels grups municipals CP-PA i ICV-EUIA-E, la modificació puntual del 

pla especial d'ordenació de l'àmbit de terra del port de Premià de Mar 

  

El tinent d’alcalde i regidor delegat d’Urbanisme explica que en  data 28 de gener de 

2015 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment la Modificació del Pla especial 

d’ordenació àmbit de terra del port, exposant-se al públic pel termini d’un mes al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt, al tauler d’anuncis de la corporació i 

a la web municipal. Es va presentar una al·legació dins del termini concedit. També s’han 

rebut els informes favorables amb condicions dels diferents organismes afectats, encara 

que manca l’informe de la Demarcación de costas del Estado que encara no s’ha emès 

malgrat que ha passat el termini per a fer-ho però que s’haurà d’emetre en fase 

d’aprovació definitiva. 

Ara es tracta de l’aprovació provisional de dita modificació resolent l’al·legació, i 

incorporant els aspectes dels informes dels organismes afectats. 

S’inicia debat entre els diferents grups municipals començant per la intervenció del 

portaveu suplent del grup municipal ICV-EUIA-E que apunta que el seu grup ja en els 

anys noranta es va oposar a l’ampliació del port de Premià considerant que era una 

instal·lació que malmetia el nostre litoral i tenia un clar caràcter especulatiu. Aquell 
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projecte va fracassar i ens ha deixat un problema en l’actualitat.  Es manifesta totalment 

en contra de la modificació proposada que permetrà la instal·lació d’un supermercat de 

1.300m2 en l’àmbit del port. I apunta l’altra greu problema que son els accessos al port, 

essencialment la construcció de rotonda que es pretén i la rampa sobre el Torrent Amell 

que s’ha incorporat sense informar als veïns que es trobaran afectats ni als comerciants. 

El portaveu suplent del grup municipal ERC-JXP explica que el que es porta a aprovació 

no es el projecte del port, que ja està aprovat, sinó una modificació que afecta a uns 

metres o uns envans. La postura del seu grup es la de que el port de Premià ha de tirar 

endavant per a dignificar l’espai i perquè no es pot deixar passar l’oportunitat d’obtenir 

una inversió privada per al municipi que pot reactivar la zona. Planteja l’obertura d’un 

debat obert a la ciutadania com a compromís en l’aprovació del projecte. 

El portaveu del grup municipal C’S recorda que en la majoria dels programes electorals, 

inclòs el de Ciutadans, sortia la dinamització del port. Recorda que el port ja existeix i el 

que toca es treballar per a que sigui una zona de cultura, de l’esport, de l’oci i que 

potenciï l’economia de Premià de Mar i  fins i tot millori el paisatge actual del port. Veu el 

port com un potencial que pot generar també llocs de treball. Incideix en la participació 

que s’ha generat per part dels veïns, essencialment els de la zona de Can Pou-Camp de 

Mar, en el debat del port, participació que considera molt positiva. I incideix en que el 

seu grup votarà a favor de l’aprovació però demana compromís de poder treballar per 

solucionar els problemes de Can Pou, de Premià i del port. 

La portaveu suplent del grup municipal CP-PA justifica el vot en contra del seu grup 

apuntant que el que es pretén amb aquesta aprovació es perpetuar un model d’oci basat 

en el consum, que compromet el medi ambient i que suposarà un increment en el trànsit 

diari de vehicles a la zona de Can Pou i Camp de Mar essencialment per la ubicació e la 

rotonda d’entrada al port. Incideix en la necessitat de preservar el litoral procurant 

minimitzar els efectes nocius del port utilitzant mesures de compensació de la regressió 

del litoral com ara un sistema de by-pass de sorres. L’altre retret a l’equip de govern 

s’efectua en relació a la manca de participació del comerç local en un projecte en el que 

es preveu una gran superfície. Constata que, en definitiva, es tracta d’un projecte que 

marcarà un abans i un després en la historia de la nostra vila convertint el port en un 

referent dels scalectrics i dels supermercats amb vistes al mar. 

El sr. alcalde aclareix que es tracta de la modificació d’un Pla especial aprovat a l’any 

2010. I manifesta que li sobta que, després que alguns grups municipals li recriminessin 

que els quatre anys anteriors no s’havia fet res pel port, ara quan es va a fer alguna 

cosa, també s’estigui en contra. Assenyala que accepta els compromisos que han 

sol·licitat tant el grup municipals d’ERC-JXP com el de C’S, i recorda que l’aprovació que 

fa l’Ajuntament es només provisional perquè la definitiva correspon a un altre institució. 

Retreu als grups que han anunciat el seu vot en contra el fet de que durant quatre anys 

no han fet cap tipus de proposta ni de canvis de rotonda ni de cap tipus. Finalment 



Pl. de l’Ajuntament, 1 
Telèfon 93 741 74 00 

Fax 93 741 74 25 
08330 Premià de Mar 

http://www.premiademar.cat 

e mail: info@premiademar.cat 
NIF: P0817100A 

 

Secretaria 
 

C:\Users\rsk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet 
Files\Content.Outlook\86BQQRUG\08. Resum sessio Ple 16.09.2015.docx 

autoritza, malgrat que no havia efectuat petició en forma, la intervenció en el si del ple 

municipal, del representant de la Comissió Promotora del “port a debat” i respecte a 

aquesta intervenció conclou afirmant que el procés de participació en relació al port de 

Premià es farà. 

 

8. MOCIONS: 

8.1. EXP. A116-2015-3101. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CP-PA A 

PETICIÓ DE LA PLATAFORMA CIUTADANA PER UN MODEL DE LA GESTIÓ DEL 

LITORAL 

 

Primer. Aprovar l'adhesió al MANIFEST PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ DEL LITORAL. 

 

Segon. Exposar al “Ministerio de Agricultura, Alimentación i Medio Ambiente”: 

 

1. La preocupació per les mancances del pla d’actuacions al litoral del Maresme 

conegut com a “Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el Maresme”.  

 

2. L'oposició a la recent actuació de la draga, aprovada per Acord del Consell de 

Ministres el 17 d’abril i publicada al BOE Nº 110, del 8 de maig de 2015, Sec III 

pàgina 40643 (http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-

5151.pdf), pels motius que s’exposen a continuació: 

d) Primer: per ser aprovada per decret d’urgència pel que s’exclou explícitament 

el tràmit d’avaluació ambiental. 

e) Segon: per no haver-hi un període d’exposició pública i no permetre 

al·legacions. 

 

Tercer. Demanar al “Ministerio de Agricultura, Alimentación i Medio Ambiente” la 

suspensió i moratòria de les actuacions derivades del pla esmentat, en els termes que es 

planteja actualment ja que aquest informe basa la majoria d’actuacions en dragats i 

moviments de sorres, la fixació de la sorra per mitjà d’espigons, la qual cosa representa 

un retorn a la situació prèvia al 1986, abans de la primera regeneració i, per tant, en lloc 

d’abordar les causes de la problemàtica de la regressió del litoral proposa aplicar pedaços 

provisionals sobre les seves conseqüències. 

 

Quart. Instar el Consell Comarcal del Maresme, la Generalitat de Catalunya a través dels 

diversos organismes implicats, el Ministerio de Agricultura, Alimentación i Medio 

Ambiente i, si s'escau els consells comarcals del Vallès Oriental i la Selva (com a conques 

afectades) a iniciar un procés destinat a l’elaboració d’un Pla del Litoral  on s’impliquin 

tots els actors que viuen, treballen, fan ús, en són coneixedors i tenen poder de decisió 

sobre el territori.  

 

Cinquè. Apostar per la creació de la “Taula per la gestió del Litoral del Maresme”, amb 

l’objectiu de dissenyar un Pla Integral per la gestió de les platges i la sostenibilitat del 

territori i on s’hi integrin pescadors, sector turístic, tècnics i científics (biòlegs, 

ambientòlegs, geòlegs, oceanògrafs), centres d’investigació i universitats, i també les 

administracions per tal de buscar la millor solució per gestionar el litoral del Maresme. 
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Sisè. Exigir el compliment de les actuacions als ports amb by-pass de sorres, tal i com 

s’estableix a la legislació i que actualment no s’estan duent a terme.” 

 

S’aprova la moció amb el vot favorable dels grups municipals de CP-PA, C’s, ERC-JxP i  

ICV-EUiA-E, en contra dels grups municipals CiU i PP i l’abstenció del grup municipal PSC-

CP. 

 

Els grup municipal que ha presentat la moció i els han donat suport es manifesten a favor 

d’una gestió responsable del litoral i consideren molt positiva la creació de la Taula per la 

gestió del litoral del Maresme. 

 

I respecte els grups que han votat en contra, el portaveu del grup municipal del PP 

recorda que el Ministerio ja ha efectuat una proposta possible i realista i el sr. alcalde, 

com a membre del grup municipal CIU constata que el seu grup està a favor de diversos 

aspectes de la moció però no poden estar d’acord al cent per cent atès que no es te en 

compte en la mateixa la feina feta els darrers anys pels ajuntaments, pels consells 

comarcals i per la pròpia Generalitat.  

 

 

 

8.2. EXP. A116-2015-3102. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CP-PA 

EN SUPORT AL PLEBISCIT DEL 27 DE SETEMBRE 

 

 

Primer. Manifestar el convenciment que les eleccions al Parlament de Catalunya del 

proper 27 de setembre esdevenen un plebiscit. 

 

Segon. Fer una crida a penjar senyeres i estelades als balcons i a la participació de tots 

els premianencs i premianenques amb dret a vot per tal de convertir les eleccions del 

proper 27 de setembre en una jornada històrica. 

 

Tercer. Reconèixer el compromís de treballar amb lleialtat a la voluntat que expressi a les 

urnes la ciutadania de Premià de Mar el proper 27 de setembre. 

 

Quart. Fer arribar aquest acord a tota la ciutadania de Premià de Mar, al President de la 

Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya.” 

 

 

Es denega l’aprovació de la moció en obtenir el vot favorable dels grups municipals de 

CP-PA i ERC-JxP, en contra dels grups municipals C’S, PSC-CP, ICV-EUiA-E i PP i 

l’abstenció del grup municipal CIU. 

 

En el debat es pot constatar que els grups que voten en contra de la moció consideren 

que aquestes eleccions no son un plebiscit i critiquen l’oportunisme d’aprofitar les 

institucions en període electoral per a fer campanya electoral. 
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Els grups municipals que voten a favor consideren que les eleccions del dia 27 de 

setembre son d’or per seguir avançant i que el caràcter plebiscitari de la mateixa el 

donarà la ciutadania quan vagi a votar.  

 

I el sr. alcalde, actuant com a membre del grup municipal de CIU, conclou que la moció 

no els desagrada però en tot cas la votarien a favor una vegada passades les eleccions o 

abans de que s’haguessin convocat però no dins del termini de campanya electoral.   

 

 

8.3. EXP. A116-2015-3124. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ICV-

EUiA-E, CP-PA, ERC-JxP, CiU i PSC-CP PER INTEGRAR EL NOSTRE MUNICIPI A LA 

XARXA DE CIUTATS REFUGI 

 

Primer. Instar el Govern espanyol a: 

 Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i 
integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions 
municipals per a la gestió descentralitzada. 

 Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la 
qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

 Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones 
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones 
refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o 
indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

 Treballar per ampliar el concepte de refugiada a totes aquelles persones que es veuen obligades 
a abandonar els seus països per motius econòmics, en la línia del que proposa Stop Mare 
Mortum. 

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 

 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), 
aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament. 

 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar i/o 
especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a 
les persones sol·licitants. 

 Donar suport als municipis acollidors, així com a la Xarxa de municipis Acollidors, i facilitar-ne la 
coordinació. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones 
refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o 
indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals (o 

comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 

Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a les  
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Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones 

sol·licitants. 

Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones 

refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 

Setè. Integrar-se en la xarxa de Ciutats Refugi i de Municipis acollidors, coordinant-se amb les 

entitats del tercer sector que treballen per donar resposta a la crisi de refugiats. 

Vuitè. Facilitar l'empadronament, amb subjecció a la normativa sobre el Padró municipal d’habitants 

actualment vigent, de totes les persones que declaren viure al municipi i conseqüentment garantir 

l'accés als serveis bàsics. 

Novè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació 

transformadora.  

Desè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.  

Onzè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de refugi, 

celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació de més d’una 

vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  

 Assistència en les rutes de fugida 

 Suport als municipis de la ruta 

 Planificació i gestió de l’acollida  

 Acollida a Catalunya  
Dotzè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, a 

través del Fons Català, en el seu rol de coordinació entre institucions, entitats municipalistes i 

municipis catalans per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i 

el Govern de l’Estat espanyol.    

Tretzè. Fer arribar aquest acord al comitè català d’ACNUR, al govern de Generalitat de Catalunya i al 

Govern de l’Estat emplaçant-los a realitzar totes les accions possibles per millorar la resposta als que 

fugen de la guerra.” 

 

S’aprova la moció per assentiment. 

 

La portaveu del grup municipal ICV-EUIA-E considera que es tracta d’una moció molt 

important atès que reconeix el partiment dels veïns i Veïnes de l’altra banda del 

Mediterrani. 
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La regidora del grup municipal CP-PA es mostra orgullosa que a la nostra vila es 

comencin a prendre mesures en l’acolliment de persones que escapen de l’horror de la 

guerra, de la desesperació de la pobresa, de la persecució de la discriminació de gènere, 

religiosa, per orientació sexual i per molts altres motius, esperant una nova vida entre 

nosaltres. 

 

El portaveu del grup municipal CIU considera que no ens poder girar d’esquena davant 

d’aquesta situació. Volem que la gent que passi pel nostre municipi sigui atesa de la 

millor manera possible i anuncia que es destinarà una partida pressupostaria íntegrament 

al Fons de Cooperació ja existent.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


