ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

Ordinari
28/03/2019 19:30:00
sala de plens

Assisteixen
Alcalde
FRANCESC BONET NIETO
Regidors
JORDI ORRIOLS VILARÓ
ANNA Mª MONTES CABOT
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA
ANNA VIURA RODILLA
RAMON VILAGELIU RELATS
ANGEL EXOJO LOZANO
PERE CABOT BARBANY
CRISTINA GALLEGO CABANAS
ESTEVE AYMA PEDROLA
FRANCESC MONTES CASAS
ABRAHAM REQUENA RUIZ
ELVIRA MAS POBLADOR
Excusen la seva assistència
Cap
Secretària accidental
Lurdes Gimeno Maspons
Interventor accidental
Bernat Calpe Palma

Pàgina 1 de 12

A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el
dia 28 de març de 2019, a les 19:30h es van reunir sota la Presidència del Sr. Alcalde,
els regidors que al marge es relacionen, assistits per la Secretària accidental, a
l’objecte de celebrar sessió de caràcter Ordinari, en primera convocatòria, del ple de
l'Ajuntament.

Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en el
següent
ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta anterior
2.- Informació diversa
3.- Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
4.- Donar compte al Ple decret de liquidació del pressupost 2018 Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana
5.- Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost 2018 de Set Comunicació
6.- Modificació de Crèdit 4/2019: Suplement de Crèdit OPA
7.- Aprovació Addenda 2019 al conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici
de la competència de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de gestió de residus
municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels del Vallès Oriental
8.- Moció per lluitar contra la criminalització dels i les joves i adolescents migrats
sols i dotar econòmicament l'estratègica catalana d'acollida i integració.
9.-Afers urgents i sobrevinguts
10.-Precs i preguntes
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1.- Aprovació de l’acta anterior
Acta ple ordinari de 29 de novembre de 2018
Acta ple ordinari de 31 de gener de 2019
Aprovades per unanimitat
2.- Informació diversa
L’alcalde informa de l’estat de les Obres d’enllumenat que s’estan duent a terme al
Camí de la Rovira.
També informa de la celebració el proper dissabte del 2n Fòrum d’Educació Pep i Laia,
promogut des de la Regidoria d’Educació.
S’informa sobre la nova licitació de la concessió de les instal·lacions esportives
municipals de Pinedes del Castellet
S’informa també de la convocatòria de la plaça de Tècnic/a de joventut oberta fins 11
d’abril.
3.- Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
L’alcalde dona compte al ple dels decrets i resolucions d’alcaldia dels mesos de gener
i febrer del 2019 que inclouen els números de 1 al 71.
4.- Donar compte al Ple decret de liquidació del pressupost 2018 Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana
Atès que a data 18 de març de 2019 es van aprovar, mitjançant decret d’alcaldia
2019/93 la liquidació pressupostària de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per
a l’exercici 2018.
Atès que s’ha posat a disposició còpia de l’expedient de la liquidació a tots els grups
polítics que formen part de la Corporació.
D’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de la
liquidació del pressupost de l’ajuntament i dels seus organismes autònoms,
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DONAR COMPTE de l’expedient de la liquidació pressupostària de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de l’exercici 2018.
5.- Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost 2018 de Set
Comunicació
Atès que a data 18 de març de 2019 es van aprovar, mitjançant decret d’alcaldia
2019/96 la liquidació pressupostària de l’Organisme Autònom Set Comunicació per a
l’exercici 2018.
Atès que s’ha posat a disposició còpia de l’expedient de la liquidació a tots els grups
polítics que formen part de la Corporació.
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D’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de la
liquidació del pressupost de l’ajuntament i dels seus organismes autònoms,
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DONAR COMPTE de l’expedient de la liquidació pressupostària de l’Organisme
Autònom Set Comunicació Ronçana de l’exercici 2018.
6.- Modificació de Crèdit 4/2019: Suplement de Crèdit OPA
La modificació de crèdits número 4/2019 del pressupost de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana implica suplement de crèdit a aplicacions pressupostàries existents
l’exercici 2019 finançades amb Romanent de Tresoreria per Despeses Generals per
aplicar despeses Pendents d’Aplicar de l’Exercici 2018.
Vista la memòria d’alcaldia de data 19 de març de 2019.
Vist l’informe d’Intervenció de data 19 de març de 2019.
Vist el que disposen l’article 169, 170, 171 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i les bases
d’execució del pressupost per a l’any 2017.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 4/2019 de suplement de crèdit per aplicar
les Operacions Pendents d’Aplicar al pressupost corresponent a l’exercici 2019.
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4-2019
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Despeses en augment
Aplicació
1
130
227000
1
920
221002
1
920
221003
1
920
227000
1
920
227001
1
920
227003
1
920
227004
1
920
227005

Concepte

Consignació
Consignació
Actual
Modificació Final

SERVEI NETEJA POLICIA
2.287,23
ENERGIA
ELÈCTRICA
OFICINES
MUNICIPALS AJUNTAMENT
6.321,88
ENERGIA ELÈCTRICA ALTRES EDIFICIS
MUNICIPALS
12.636,93

415,86

2.703,09

679,10

7.000,98

1.486,17

14.123,10

SERVEI NETEJA SET

1.539,78

279,96

1.819,74

SERVEI NETEJA SANT SIMPLE

770,00

140,00

910,00

SERVEI NETEJA AJUNTAMENT

462,00

84,00

546,00

SERVEI NETEJA SERVEIS SOCIALS

77,11

14,02

91,13

SERVEI NETEJA JUTJAT

169,29

30,78

200,07
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1
924
221002
2
440
223002
4
323
221009
4
323
227000
4
323
227001
4
323
227002
4
326
227099
4
3321
227001
4
333
227000
5
342
202008
5
342
221003
5
342
221004
5
342
227000
5
924
227000

ENERGIA
ELÈCTRICA
D'INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)

PUNT
973,19

214,80

1.187,99

5.337,74

474,68

5.812,42

14.403,63

1.489,26

15.892,89

SERVEI NETEJA ESCOLA RONÇANA
58.099,03
SERVEI NETEJA ESCOLA BRESSOL
L'ALZINA
20.304,13

10.563,46

68.662,49

3.691,66

23.995,79

SERVEI NETEJA ESCOLA LA SAGRERA

64.228,56

11.677,92

75.906,48

SERVEI MENJADOR

40.664,28

4.616,70

45.280,98

SERVEI NETEJA LA BIBLIOTECA

18.334,25

3.333,50

21.667,75

SERVEI NETEJA LA FÀBRICA

17.512,66

3.184,12

20.696,78

LLOGUER MÒDULS CAMP DE FUTBOL

2.344,34

137,83

2.482,17

ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI PAVELLÓ

5.473,69

1.184,43

6.658,12

ENERGIA ELÈCTRICA CAMP DE FUTBOL

9.246,70

1.002,74

10.249,44

SERVEI NETEJA PAVELLÓ

15.650,14

2.845,48

18.495,62

SERVEI NETEJA PUNT JOVE

940,83

171,06

1.111,89

ZONA APARCAMENT CAMIONS
ENERGIA
ELÈCTRICA
ESCOLA
SAGRERA

LA

Total increment

47.717,53

Finançament
Aplicació

Concepte

87000

ROMANENT
DE
TRESORERIA
DESPESES GENERALS
Total increment

Consignació
Consignació
Inicial
Modificació Final
PER
0,00

47.717,53

47.717,53

47.717,53

Segon.- Publicar l’acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis
de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, durant quinze dies
hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que no es presenti cap
al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat d’acord ulterior, d’acord
amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i RD 500/1990.
Tercer.- Aprovar i aplicar les despeses següents al pressupost de la Corporació per a
l’exercici 2018:
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IMPORT
85,53
207,93
70,00
1.845,83
5.281,73
139,98
1.422,74
1.666,75
1.592,06
7,01
5.838,96
15,39
42,00
4.616,70
315,16
209,63
679,10
26,64
214,80
671,34
139,98
1.666,75
1.592,06
1.422,74
85,53
42,00
7,01
5.838,96
5.281,73
15,39
70,00
1.845,83
207,93
137,83

CONCEPTE
SERVEI DE NETEJA LA TAKA NOVEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA POLICIA LOCAL NOVEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA SANT SIMPLE NOVEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA L'LZINA NOVEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA ESCOLA RONÇANA NOVEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA CANAL SET NOVEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA PAVELLÓ NOVEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA BIBLIOTECA NOVEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA LA FÀBRICA NOVEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA SERVEIS SOCIALS NOVEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA LA SAGRERA NOVEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA JUTJAT NOVEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA AJUNTAMENT NOVEMBRE 2018
DINARS NENS / Dinars Adults / DESDEJUNI NOVEMBRE 2018
CONSUM ELÈCTRIC SERVEIS SOCIALS DEL 20/09 AL 20/11/2018
CONSUM ELÈCTRIC JUTJAT DEL 20/09 AL 20/11/2018
CONSUM ELÈCTRIC AJUNTAMENT NOVEMBRE 2018
CONSUM ELÈCTRIC ARXIU DEL 20/09 AL 20/11/2018
CONSUM ELÈCTRIC DEL 20/09 AL 20/11/2018
CONSUM ELÈCTRIC MAGATZEM DEL 20/09 AL 20/11/2018
SERVEI DE NETEJA DESEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA BIBLIOTECA DESEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA LA FÀBRICA DESEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA PAVELLÓ DESEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA LA TAKA DESEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA AJUNTAMENT DESEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA SERVEIS SOCIALS DESEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA ESCOLA LA SAGRERA DESEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA ESCOLA RONÇANA DESEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA JUTJAT DESEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA SANT SIMPLE DESEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA L'ALZIONA DESEMBRE 2018
SERVEI DE NETEJA POLICIA LOCAL DESEMBRE 2018
CASETA PANELABLE 2.44 x 6 LLOGUER DESEMBRE 2018
POR SERVICIO DE RONDAS O VIGILANCIA DISCONTINUA DEL MES DE
474,68
DICIEMBRE 2018
263,40
CONSUM ELÈCTRIC SANT SIMPLE
1.002,74
CONSUM ELÈCTRIC CAMP DE FUTBOL
1.184,43
CONSUM ELÈCTRIC PAVELLÓ
1.489,26
CONSUM ELÈCTRIC LA SAGRERA
FACTURES PENDENTS APLICAR A 31/12/2018 A APLICAR AL
47.717,53 PRESSUPOST 2019
Quart.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica.
Intervencions
L’interventor procedeix a llegir els acords corresponents a aquest punt.
L’Alcalde, explica els punts concrets de la modificació de crèdit, que són referents a
unes factures pendents de pagament per unes discrepàncies del servei de neteja dels
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equipaments municipals, aquestes petites diferències ja s’han resolt i com que es
tractava de despeses d’anys anteriors s’ha realitzar aquesta modificació de crèdit OPA.
Sotmesa la proposta a aprovació aquesta és aprovada per unanimitat
7.- Aprovació Addenda 2019 al conveni de desplegament de l'atribució de
l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de
gestió de residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la
Gestió dels del Vallès Oriental
El 7 de febrer de 2019, el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana van formalitzar el conveni de desplegament
de l’atribució de l’exercici de la competència de gestió dels residus municipals i
comercials al Consorci.
El pacte tretzè del conveni esmentat estableix que el mateix és vigent mentre
l’Ajuntament no es separi del Consorci; el pacte setè estableix les condicions
econòmiques pel 2018 i desposa que per a la resta d’anualitats i pròrrogues, la
quantitat que l’Ajuntament hagi d’abonar al Consorci es determinarà mitjançant una
addenda anual.
Vist l’esborrany de l’addenda 2019 del conveni, i l’informe favorable de la Tècnica de
Medi Ambient
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el text i la signatura de l’addenda al conveni de desplegament de
l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió
dels Residus del Vallès Oriental” per a l’exercici 2019, que s’incorpora a l’expedient.
Segon.- Autoritzar i Disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2-1621-227005
Recollida Ordinària de Residus l’import de 528.386,54 euros en concepte de conveni
de recollida de residus 2019.
Tercer.- Facultar l’Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris per
a la formalització del present acord.
Quart.- Donar trasllat del present acord al Consorci per a la gestió dels residus del
Vallès Oriental.
Intervencions
La secretària procedeix a llegir els acords del punt en qüestió.
L’Alcalde, explica que cada any es fa una actualització dels preus respecte l’any
anterior i segons execució del servei. Manifesta que aquest any s’ha incrementat un
0,6 respecte l’any anterior, principalment per despeses de personal.
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El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que estan molt contents del sistema de recollida
porta a porta i felicita al govern. Per altra banda, comenta que l’Ajuntament també
forma part del consorci de residus, i l’hem de reforçar i ajudar quan sigui necessari.
Sotmesa la proposta a aprovació aquesta és aprovada per unanimitat
8.- Moció per lluitar contra la criminalització dels i les joves i adolescents
migrats sols i dotar econòmicament l'estratègica catalana d'acollida i
integració.
L’arribada d’infants estrangers no acompanyats i sense referents familiars, ha tornat
a situar el sistema de protecció social en crisi, atès l’increment assistencial que havia
de suportar i la manca de previsions i recursos de les administracions competents.
Aquesta situació, en el marc d’una crisi migratòria global a escala europea, implica
un immens repte per a totes les institucions públiques, i també un gran risc que
l’atenció no es realitzi amb les màximes garanties de qualitat.
L’augment del nombre de persones menors migrants no acompanyades a Catalunya
que s’ha produït en l’últim any (l’any 2018 es calcula que van arribar 4.000
adolescents sols a al nostre país) va estar alertada i anticipada reiteradament per
moltes organitzacions socials i Ajuntaments que reclamaven al Govern de la
Generalitat que desenvolupés actuacions d’emergència per activar els recursos
necessaris per emparar els drets com a infants.
Els infants migrants que arriben sols a Catalunya es troben en una situació de
desemparament i de vulnerabilitat social i l’Administració té el deure de garantir la
seva adequada protecció i prestar l’atenció social, educativa i sanitària necessàries.
Els principals organismes internacionals en la defensa de drets, com ara el Consell
d’Europa, han posat en els darrers anys l’accent en la necessitat de desenvolupar
polítiques per garantir la protecció d’aquests infants.
Des de la necessitat de cobertura als infants, el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies, hauria d’haver dut a terme una planificació dels recursos públics per
abordar aquesta arribada nombrosa de menors, però la planificació ha estat
insuficient i els programes i recursos s’han desbordat. Cap administració pot afrontar
aquest fet en solitari i, ni molt menys pot assumir-ne la gestió els serveis de protecció
a la infància ja que han de fer moltes altres accions urgents. Cal una organització i un
protocol compartit entre Estat i Generalitat, on el món local jugui un paper clau. Per
comprendre les dificultats de la DGAIA a l’hora de gestionar l’arribada dels infants
migrants no acompanyats, convé posar l’accent en els baixos nivells de despesa social
en infància existents a Catalunya, i també pel que fa al sistema de protecció, i com
aquests nivells de despesa condicionen el desenvolupament de polítiques per garantir
els drets dels infants en general, i la protecció de la infància en particular. Mentre a
Catalunya es destinen 226 euros per habitant a infància i família, al conjunt de l’Estat
aquesta xifra s’incrementa fins als 294 euros, un 30% més per habitant.
El Síndic de Greuges en l’informe sobre La situació dels infants migrants sense
referents familiars a Catalunya de setembre de 2018, posa de manifest els dèficits
del sistema de protecció social de Catalunya i de les retallades dutes a terme des de
2010. Estem plenament d'acord en el diagnòstic i les recomanacions del seu informe,
coincidim amb afirmacions tan nítides com que “La creació de places per part de la
DGAIA ha anat per darrere del ritme d’arribada dels infants migrants. Aquesta situació
ha provocat problemes de sobreocupació dels serveis ja disponibles i l’allargament de
les estades a equipaments no pensats per atendre aquests infants, com ara l’espai de
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detenció de la Ciutat de la Justícia o les comissaries dels Mossos d’Esquadra... i és
molt contundent el raonament del síndic quan diu “Convé recordar que les funcions
que han de desenvolupar els centres de primera acollida van més enllà de l’atenció
immediata o del que es podria entendre com a assistència en una primera fase, sinó
que han de: garantir una assistència integral de l’infant o adolescent; assumir la
guarda d’aquests infants i exercir les funcions que hi són inherents (sota tutela i
control de la DGAIA); dur a terme la valoració, l’orientació i la prestació de suports;
oferir activitats dirigides d’habilitats socials i/o de caràcter formatiu prelaboral amb
l’objectiu que els adolescents assoleixin una millor preparació per a la vida adulta;
proporcionar als adolescents les eines i les habilitats personals imprescindibles per a
la seva permanència o incorporació als sistemes de formació reglats i
professionalitzats; promoure mesures d’inserció social, laboral, educativa i familiar, i
coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els professionals dels altres sistemes
de benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l’àmbit dels
serveis especialitzats”
Arribats aquest punt podem constatar les conseqüències múltiples que estan patint
els i les professionals i els Ajuntaments, on s’estan derivant a menors d'edat sense
els equips professionals necessaris, ni els equipaments adequats, ni la coordinació
adient amb els Ajuntaments de destí.
Es evident que cal, per tal de resoldre l'emergència, una reacció urgent per a donar
solució a aquesta situació de desemparament de drets humans fonamentals i fer-ne
una qüestió de país i per tant de coordinació i lleialtat entre institucions. Certament,
el govern, a partir de la pressió d’organitzacions socials, ajuntaments i grups
parlamentaris ha elaborat l’Estratègia catalana d’acollida i integració dels joves i
adolescents migrats sols, la qual, tot i que encertadament situa la missió i valors del
document marc en “la creació d’eines i condicions per acollir i incloure en la societat,
i apoderar els infants i joves emigrats sols, en el marc d’una una societat inclusiva
que valora la diversitat i que promou la interacció, per tal de generar un sentit de
pertinença”, ni està calendaritzada, ni garanteix els recursos necessaris i distribució
territorial que faciliti l’acollida i integració d’aquests infants i joves en condicions de
qualitat, en cooperació amb el nom local.
A aquesta situació complexa que viuen el nostres pobles i ciutats i el nostre país, cal
afegir els atacs racistes a infants i joves estrangers que han succeït darrerament a
Canet de Mar o a Castelldefels. No errem; no són actes fortuïts ni fets aïllats: és la
conseqüència d’una campanya sistemàtica de criminalització de la diferència. Cal
recordar que aquests infants, un cop han passat la frontera, són responsabilitat de
les nostres institucions. Com si això no fos suficient, aquests nois i noies han de patir
l’estigmatització social que deriva de la constant criminalització mediàtica i social que
els assenyala com un problema de seguretat i de convivència.
Uns discursos controlats per aquells interessos partidistes i electoralistes que busquen
perpetuar la imatge de l’immigrant com una amenaça i font de conflictivitat i
inseguretat. Uns partits i polítics que amb els seus discursos discriminatoris,
irresponsables i electoralistes, contribueixen a generar aquest clima d’hostilitat envers
les persones infants i adolescents que migren soles.
Aquest relat fals, es posa de manifest amb dades objectives que constaten que no hi
ha hagut increments d’inseguretat, furts o altres actes incívics als carrers dels nostres
pobles i ciutats.
Atesa la manca de previsió del govern de la Generalitat i del Govern espanyol per
deixar que el drama de la desprotecció d’infants hagi arribat al punt actual.
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Atesa la manca de recursos suficients destinats a polítiques socials i a accions
comunitàries que afavoreixin la protecció de la infància migrant.
Atès alguns plantejaments polítics que han decidit presentar la qüestió dels menors
no acompanyats des de la perspectiva de l’ordre públic enlloc de treballar-la des de
l’òptica de la cohesió social i del respecte als drets humans més bàsics.
El grup municipal d’ Iniciativa Verds- Esquerra Unida i Alternativa proposa al ple els
següents acords
1. Declarar el municipi de Santa Eulàlia de Ronçana lliure de xenofòbia i racisme.
2. Comprometre l’Ajuntament a personar-se com acusació particular contra els veïns
i veïnes del municipi que hagin comès delictes d'odi.
3. Comprometre l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a treballar de manera
col·laborativa i en xarxa amb entitats, moviments socials i persones voluntàries
per desmuntar rumors i estereotips sobre diversitat cultural i per afavorir les
relacions basades en la igualtat, el respecte i el reconeixement mutu de drets
davant les diverses discriminacions que dificulten la convivència al municipi.
4. Instar el govern de l’Estat a la modificació del Protocol marc, amb l’objectiu de
desenvolupar un circuit de primera acollida i atenció dels infants migrants sense
referents familiars que promogui plenes garanties de respecte dels seus drets.
5. Instar el govern de l’Estat a garantir finançament addicional que contribueixi a
gestionar l’increment d’arribada d’infants migrants no acompanyats i a establir els
mecanismes de coordinació necessaris per poder preveure l’arribada d’infants i
planificar i coordinar la resposta protectora.
6. Instar el govern de la Generalitat, en el marc de l’Estratègia catalana d’acollida i
integració dels joves i adolescents migrats sols a dur a terme:

a. Mesures urgents per a l’acollida d’infants i adolescents en condicions de
dignitat i adequades al propi marc legislatiu de Catalunya, destinant els
recursos pressupostaris necessaris per a la protecció de la infància amb la
implicació transversal de tot el Govern, i no només de la DGAIA.

b. Priorització de recursos per a l’acollida en habitatges assistits i en acollida
en famílies, i en programes educatius específics, d’atenció a la salut,
d’esports, de lleure, en col·laboració amb els Ajuntaments dels municipis
d’acollida.

c. Dissenyar els programes d’atenció a adolescents que fan la majoria d’edat

i viuen a Catalunya sense xarxa de suport familiar, per a garantir els
recursos per a la seva inclusió sòcio-laboral amb plenitud de drets.

d. Assignar dotació econòmica suficient per a desenvolupar l’Estratègia
Catalana d’acollida i integració dels joves i adolescents migrats i
calendaritzar les accions consensuadament amb el món local

7. Comunicar els presents acords al Ministerio Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social del govern de l’Estat Espanyol, al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies del govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Congrés
i Senat, Parlament de Catalunya i Parlament Europeu, a SOS Racismes i a les
entitats municipalistes de Catalunya
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Intervencions
La Sra. Elvira Mas, procedeix a explicar els punts més rellevants de la moció que
presenta el seu grup.
El Sr. Abraham Requena, manifesta que votaran a favor d’aquesta moció, tot i que
comenta que ja s’han presentat algunes mocions en aquest sentit. Creu que aquesta
moció, té una relació molt directa amb el govern estatal.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que s’abstindran en les votació d’aquest punt.
Explica que lluitaran per tal de que es compleixin els primers 5 acords d’aquesta
moció. Però comenta també, que actualment l’estat espanyol està incomplint 13
sentències referents a denúncies que ha realitzat el departament de la Generalitat
sobre les competències d’integració, que haurien de ser 100% a la Generalitat. A
partir del punt 6 d’aquesta moció, no estan d’acord ja que no s’ha d’instar a la
Generalitat.
La Sra. Elvira Mas, considera que el punt 6 d’aquesta moció, el podria retirar, ja que
reflexionant, creu que seria una moció més justa sense aquest punt i sabent com està
la situació política actual.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que si el punt 6 es retirat de la moció, el seu vot
serà favorable.
L’alcalde, manifesta que votaran afirmativament aquesta moció.
El Sr. Francesc Montes, manifesta que ells estan d’acord amb l’esperit de la moció, i
encara més si es retira el punt 6, ja que considera que la Generalitat ja està fent tots
els esforços possibles en aquesta matèria.
S’aprova la moció per unanimitat retirant el punt 6
9.- Afers Urgents i sobrevinguts
No hi ha afers urgents i sobrevinguts.
10.- Precs i preguntes
Preguntes ERC: Obres Escola Bressol, com està el tema. Motiu de perquè ha
quedat deserta la licitació.
L’Alcalde, explica que es va redactar el projecte per tirar endavant la licitació, que un
cop realitzat el procediment contractual, aquesta licitació va quedar deserta, cap
empresa va presentar proposta per realitzar les obres. S’ha realitzat un intercanvi de
impressions amb diferents empreses interessades en el projecte per valorar per quin
motiu no s’han presentat. Comenta que donades les dates actuals i amb previsió de
les eleccions municipals, la licitació no es tirarà endavant fins que es constitueixi nou
govern.
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Preguntes PSC: Torrent i bassa Mas Vendrell, per solucionar el problema s’ha
fet alguna gestió?
L’Alcalde, explica que en aquest punt del torrent s’ha originat com una mena de
resclosa, aquest tram de torrent es privat, i l’utilitza la propietat per omplir les basses
de les seves finques. Des de l’Ajuntament es va contactar amb l’ACA per tal de
sol·licitar si es podia fer algun tancament, l’ACA va comunicar que no s’hi pot realitzar
cap obra de tancament, ja que es tracta d’una zona inundable. El que realitzarà
l’Ajuntament és una senyalització d’aquest perill per tal de prevenir possibles danys.
I a 2/4 de 9 del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo,
la secretària accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.
L’Alcalde
Francesc Bonet Nieto

Lurdes Gimeno Maspons

Pàgina 12 de 12

