PLE DE L'AJUNTAMENT
A la vila de Montmeló, a un quart menys deu de nou del vespre del dia 29 de
maig de 2018, es van reunir, sota la presidència del senyor alcalde, els
regidors anomenats a continuació, assistits per la secretària de la
Corporació,
a
l'objecte
de
celebrar
sessió
ordinària
de
primera
convocatòria.
ASSISTENTS:
ANTONI GUIL ROMÁN ; ALCALDE
PERE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ; REGIDOR - DELEGAT
MARIA JESÚS PRIETO VILA ; REGIDORA - DELEGADA
ARIADNA OJEDA LAFUENTE ; REGIDORA - DELEGADA
CARME PALACIOS MANUEL ; REGIDORA - DELEGADA
LLUIS ESTEBAN GARCÍA ; REGIDOR - DELEGAT
JORDI MANILS TAVIO ; REGIDOR
ANA MORENO DELGADO ; REGIDORA
MARI CRUZ RAMAL MATA ; REGIDORA
MARCEL COMAS SUBIRÀ ; REGIDOR
MARTA MACÍAS ARJONA ; REGIDORA
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ ; REGIDOR
ALBERT MONSERRAT I SOLDEVILA ; REGIDOR
ROSA MARCH ESCUÉ ; SECRETÀRIA
ABSENTS:
JORDI INES MONCLÚS ; INTERVENTOR ACCTAL.
_______________
Obert l'acte per la presidència, es va procedir a debatre els assumptes
següents, inclosos a l'ordre del dia:
1.-

APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS:
SESSIÓ ORDINÀRIA:
24 D'ABRIL DE 2018
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA: 22 DE MAIG DE 2018

ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA
2.-

APROVACIÓ DEL PLA LOCAL D'INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA
3.-

DONAR COMPTE INFORMES DE MOROSITAT I PERÍODE MITJA DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE
2018

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
4.-

MOCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ PER REBUTJAR LA SENTÈNCIA DE 'LA MANADA” I PER EXIGIR
PRESSUPOST COMPROMÈS PER DESENVOLUPAR EL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE

GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS
(ICV-EUiA-E)
5.-

(PSC-CP)

- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA

MOCIÓ EN SUPORT AMB LA "TANCADA CONTRA DEL RACISME I PELS DRETS" DE LES MIGRANTS I
REFUGIADES

6.-

MOCIONS

7.-

DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

8.-

PRECS I PREGUNTES

_______________

1.

APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

La secretària procedeix a donar lectura de l'acta de la sessió ordinària
anterior, corresponent al passat 24 d'abril de 2018, i de l'acta de la
sessió extraordinària i urgent de 22 de maig de 2018, les quals són
aprovades per unanimitat dels presents.
_____________________
2.

APROVACIÓ DEL PLA LOCAL D'INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL

El Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social (PLINCS) de Montmeló és
l’instrument del qual es dota l’organització municipal per concretar i
articular la política d’inclusió social en el municipi.
Però no és només un instrument de caràcter operatiu des del qual promoure
la política d’inclusió social; ha de ser, sobretot, el marc que serveix al
govern local per construir una plataforma compartida entre tots els actors
del municipi on establir els compromisos per a la inclusió i la cohesió
social en el seu territori i sobretot tenint en compte les persones.
El PLINC, doncs, vol integrar el conjunt de programes, projectes o accions
en matèria d’inclusió que es desenvolupen des de les diferents àrees o
departaments municipals, però també aquelles iniciatives que duen a terme
les entitats i les associacions de Montmeló i les propostes de noves
iniciatives a desplegar durant els propers anys.
Amb aquesta plantejament i en un context en el que s’intenten superar els
efectes de la forta recessió econòmica que ha patit el nostre país i de la
qual Montmeló no n’ha quedat exclosa, es planteja la necessitat d'un
treball més coordinat i eficient entre el conjunt dels agents,
administracions públiques, entitats sense ànim de lucre i empreses, per
acordar quin model de desenvolupament es vol en el futur del municipi i
quina estratègia global es dibuixa per garantir les polítiques de protecció
social i millorar el benestar de les persones a Montmeló.
Des de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona es dóna suport a l’elaboració de
plans locals d’inclusió social, els quals tenen per objecte concretar i
articular la política d’inclusió social i de lluita contra la pobresa, i,
el desenvolupament del treball en xarxa entre el conjunt d’actors que
intervenen al territori. L’Ajuntament Montmeló va fer una demanda
d’assessorament per tal d'elaborar el Pla d’Inclusió i Cohesió Social del
seu municipi, suport que ha permès elaborar aquest document estratègic, en
el qual es formulen les línies i els objectius i s’identifiquen alguns
elements nuclears per a la definició de la política d’inclusió social del
municipi. Aquest document aporta les bases per al desenvolupament del futur
pla d’acció i és fruit d’aportacions diverses i plurals.
Per tot l'exposat, vist l'informe favorable de la Comissió Informativa
General i a proposta de l'alcalde, el Ple de l'Ajuntament de Montmeló
adopta el següent

A C O R D:
APROVAR el Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social (PLINCS) de Montmeló
elaborat per la consultoria tècnica Invenies amb el suport i direcció
tècnica de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a
les Persones de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L'Alcalde dóna la paraula al senyor Pere Rodríguez perquè presenti aquest
acord.
El senyor Rodríguez diu que és un document que respon al compromís que, en
tant que govern municipal, van adquirir amb l'aprovació del Pla d'Actuació
de Mandat. Explica que les tasques d'elaboració es van començar al 2015 amb
el suport de la Diputació de Barcelona i que ara culmina amb aquest
document que, informa, es va presentar fa una setmana aproximadament a la
resta dels regidors que formen part del plenari. Diu que si es parla d'un
Pla Local d'Inclusió és per què se és conscient que en la nostra societat
hi ha casos d'exclusió, de persones que se senten excloses
per diverses
raons
i per això, afirma,
és prioritari per aquest equip de govern
disposar d'un instrument estratègic que permeti planificar com reduir
l'exclusió d'aquestes persones en la nostra societat. Comenta que totes les
àrees han de contribuir a una major inclusió social del municipi. Explica
que el document parteix de diagnosis ja fetes en altres plans però també
d'una part d'elaboració pròpia per part de l'empresa que ha fet aquest
treball. Ressalta algunes dades. Diu que Montmeló és un municipi petit en
terreny però amb característiques socioeconòmiques i sociodemogràfiques
singulars. Que el nombre de persones nascudes fora de Catalunya, fora
d'Espanya,
ha anant disminuint fruït de la crisi. Que la renda bruta
familiar és molt baixa respecte a la mitja de la nostra comarca, el Vallès
Oriental. Però apunta que aquest document també remarca que des del 2013 la
taxa d'atur es situa per sota de la mitjana comarcal i de la mitjana de la
província de Barcelona. Respecte a la preparació acadèmica i a nivell
d'estudis Montmeló no es troba entre els més elevats de la comarca ni de
la província.
Vol destacar que un document com aquest ajudarà a planificar l'acció de
govern per millorar la inclusió de persones amb risc d'exclusió social i
reitera que ho són per diversos factors, no solament l'econòmic; tenen a
veure amb l'espai educatiu, de salut i de interrelació amb la seva
comunitat, residencials, factors laborals, de renda ... En definitiva diu
que l'aproximació a la lluita contra l'exclusió social ha de ser
necessàriament multifactorial i per aquest motiu és tan important el que es
fa en matèria d'esports com en matèria d'urbanisme, com en matèria de
serveis socials, que en principi sembla que és la regidoria que més a prop
s'hi troba. Reitera que la inclusió social s'ha d'encarar
des d'una
perspectiva multifactoriral i d'integralitat. S'ha de determinar el perfil
de les persones que tenen un risc d'exclusió social, quins factors
influeixen i de quina manera es pot influir sobre ells des d'una acció i un
treball comunitari. L'objectiu principal del Pla d'Inclusió de Montmeló ha
de ser treballar per la plena capacitat del desenvolupament de les persones
del municipi sigui quina sigui la seva condició, edat, sexe o situació
personal amb accions de responsabilitat pública, i per tant, portades a
terme des de l'administració pública i amb la col·laboració de la
ciutadania. S'ha de promoure la igualtat d'oportunitats.
Comenta que des del punt de vista del seu desenvolupament és un document
dinàmic, viu, perquè no es podrà donar per tancat mai ja que estarà en
constant revisió. Pensa que hauria de formar part d'una estratègia de
consens a llarg termini perquè la lluita contra la exclusió social forma
part de tots els programes dels partits polítics que composen aquest
plenari.

A continuació intervé el senyor Albert Monserrat, portaveu del grup
municipal ERC-AM. Diu que han de ser crítics en la primera part d'aquest
Pla
per què les dades
i les estadístiques no estan actualitzades i,
d'altra banda, respecte al contingut troben que és molt general. Troben a
faltar accions més concretes i enfocades al nostre municipi. En definitiva
esperen que, ja que es tracta d'un document viu, surtin idees concretes,
projectes, aplicables a Montmeló i en els quals els hi agradaria poder
participar. Manifesta el vot a favor en nom del seu grup.
Pren la paraula la senyora Marta Macias del grup municipal ICV-EUIA-E. Diu
que estan contents que els invitessin a la presentació del Pla. Està
d'acord amb el sr. Monserrat en el sentit que els objectius són generals.
El seu grup vol saber quins són els objectius específics, les accions i
les tasques que es duran a terme i de quina manera es faran. Entenen que
per desenvolupar amb èxit aquest Pla s'han de formar els treballadors per
tal que tingui les eines necessàries i poder desplegar i avaluar de forma
correcta el Pla d'Inclusió. Esperen que en un futur estigui dotat de
pressupost ja que hi ha molta feina a fer.
El senyor Rodríguez contesta que dintre del Pla ja es contempla que es
disposarà d'una Taula de Coordinació pel treball conjunt.
Per tant, els
objectius específics i la concreció d'accions serà una feina a desenvolupar
dintre d'aquesta Taula de Coordinació.
Per finalitzar,
l'Alcalde afirma
que es pot dir que el municipi de
Montmeló treballa des de fa anys per a la inclusió social. Recorda
la
creació de la Xarxa de la Infància; el treball que s'està fent des de
l'Oficina Local d'Habitatge perquè les ajudes arribin a qui més
les
necessita.
És a dir: no neix res amb aquest
pla perquè
la cohesió
social ha estat sempre present en les polítiques de tots els governs que
ha tingut aquest municipi. Comenta que el que ha faltat és metodologia per
poder ordenar les idees i, sobretot, avaluar els impactes, què de positiu
han aportat aquests programes. I això, diu, és el que pretén el Pla:
aportar metodologia per avaluar el què es fa i quins efectes aporten.
S'ha de lluitar perquè tothom es senti partícip del seu poble i tots tenim
aquest compromís amb la gent que més ho necessita. Diu que aquest projecte
és un projecte col·lectiu en el què tots hem de treballar plegats per
millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
_____________________
3.

DONAR COMPTE INFORMES DE MOROSITAT I PERÍODE MITJA DE PAGAMENT DEL
PRIMER TRIMESTRE DE 2018

Atès el que disposa l'article número 4 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol,
per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat.
Atès el que preveu
presentació i debat
Corporació.

el
de

punt quatre de l'esmentat article per a
l'informe de morositat davant el Ple de

la
la

Atès també que es preveu la remissió de l'esmentat informe al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques i en el seu cas, els òrgans de tutela
financera de les Comunitats Autònomes que tinguin delegada aquesta
competència.
Vistos els estats comptables referents a la morositat de les obligacions
reconegudes de l'Ajuntament de Montmeló i dels seus organismes autònoms.
Vistos els estats de la ràtio del període mig de pagament a proveïdors del
primer trimestre de 2018.
Vist l'informe de la Intervenció municipal de fons.
Per tot l'exposat i a proposta del regidor de l'àrea de Serveis Centrals i

Economia, el Ple de l'Ajuntament adopta els següents
A C O R D S
PRIMER.- DONAR compte dels informes de morositat de l'Ajuntament de
Montmeló i de l'Organisme Autònom "Residència Can Dotras" corresponents al
primer trimestre de 2018, que estan conformats amb els estats següents:
- Informes de pagaments realitzats en el trimestre.
- Informes d'interessos de demora pagats en el període.
- Informes de factures o documents justificatius pendents de pagament a
final del trimestre.
- Informes de factures o documents justificatius que hagin transcorregut
més de tres mesos des de la seva anotació i estiguin pendents de tramitar
expedient de reconeixement de l'obligació.
SEGON.- Donar compte de la ràtio del període mig de pagament a proveïdors,
corresponent al primer trimestre de 2018.
TERCER.-COMUNICAR els informes
Administracions Públiques.

anteriors

al

Ministeri

d'Hisenda

i

L'Alcalde dóna la paraula al senyor Lluis Esteban com a regidor d'Economia.
Diu que cada trimestre que finalitza s'ha de donar compte de l'estat de
morositat i del període de mitjà de pagament. Comenta que en aquest cas el
primer trimestre del 2018 tanca amb un període mitjà de pagament de 58
dies. Pensa que s'està
en bona línia per complir l'objectiu marcat per
l'equip de govern a començament de l'exercici: finalitzar l'any complint
el que determina la llei, pagament als proveïdors
a 30 dies des de
l'acceptació de la factura. De moment, diu, s'han rebaixat 8 dies (respecte
a l'últim informe de morositat) i espera continuar en aquesta línia.
_____________________
4.

MOCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ PER REBUTJAR LA SENTÈNCIA DE
'LA MANADA” I PER EXIGIR PRESSUPOST COMPROMÈS PER DESENVOLUPAR EL
PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

La lluita contra la violència masclista ha de ser una prioritat per a tota
la societat i partits polítics i, en primera instància, una obligació dels
governs i totes les administracions, fent d'aquesta lluita una qüestió
d'Estat, tal com es planteja en el Pacte d'Estat en matèria de violència de
gènere aprovat pel Congrés dels Diputats a instàncies del Grup socialista.
El Pacte d'Estat és un instrument complementari de la nostra actual
legislació, que estableix els marcs de coordinació institucional necessaris
per al desenvolupament de les diferents mesures acordades. Un total de 213
propostes d'actuació que aborden el problema de manera integral i que en el
seu conjunt milloren la situació de les dones víctimes de violència de
gènere i la de les seves filles i fills. A més, conté específicament
l'obligatorietat de la formació en visió de gènere als diferents estaments
de l'administració, quelcom que hem vist és vital a l'àmbit judicial.
Per desgràcia, són molts els exemples de com la manca de formació en gènere
fomenta
la
justícia
patriarcal
amb
sentències
que
fomenten
la
revictimització de les dones agredides, la impunitat dels agressors i que
legitimen el masclisme i la cultura de la violació.
Un dels darrers exemples és la sentència de “La manada”. Segons la
sentència num.000038/2018 de la Secció Segona de l'Audiència Provincial de
Navarra, queden com a fets provats que els cinc homes del grup conegut com
‘La Manada’ van perpetrar una menyspreable acció d'abús sexual contra una
noia a Pamplona durant les festes de San Fermín de 2016. La sentència entén
que no hi va haver ni violència ni intimidació, i un jutge els volia

absoldre. Cinc homes adults en grup contra una adolescent, que ha denunciat
els fets esperant justícia. El missatge que estem donant a la societat és
molt perillós i, a més, projecta un marc d'inseguretat per a les noies i
dones.
Creiem fermament que la consideració jurídica dels fets és contradictòria;
els cinc homes han estat condemnats per delictes continuats d'abús sexual
amb prevalença, però no per violació, ja que el tribunal no ha considerat
el delicte d'agressió sexual, que implica violència i intimidació. El relat
és incompatible entre el que es tipifica i la sentència, demostrant la
necessitat urgent de formar en visió de gènere a la judicatura, que és una
de les mesures previstes en el Pacte d'Estat contra la violència de gènere.
Un Pacte d’Estat contra la violència de gènere que no es pot desenvolupar
perquè en els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018 no s'han destinat
els recursos compromesos encara que tots els grups parlamentaris van votar
a favor de la Proposició No de Llei presentada pel Grup Socialista a
l'octubre de 2017, relativa a la sol•licitud al Govern de l'aprovació per
Decret Llei, en cas de pròrroga pressupostària, de l'increment de
200
milions, per donar compliment als acords pressupostaris del Pacte d'Estat.
Per tot això, vist l'informe favorable de la Comissió Informativa Municipal
i a proposta del Grup Socialista a l'Ajuntament de Montmeló, el Ple adopta
els següents
A C O R D S:
Primer.- Reiterar el compromís d'aquest Ajuntament amb la lluita contra la
violència masclista, com a prioritat política, destinant recursos,
campanyes d'informació, conscienciació, atenció, etc... i mostra de
solidaritat col•lectiva per exigir la fi de les violències masclistes.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a complir els seus acords, i per tant,
que en els pressupostos generals de l'Estat es destinin els recursos
compromesos per poder desenvolupar el Pacte d’Estat contra la violència de
gènere.
Tercer.- Mostrar el nostre suport incondicional a les víctimes, moltes
vegades invisibles, de les agressions sexuals i el nostre rebuig a la
sentència de La Manada, un dels pitjors exemples del sentit patriarcal de
la Justícia que, un cop més, afavoreix la impunitat de les agressions
masclistes fomentant la violència masclista institucional.
Quart.- Fer arribar aquesta moció a l'Audiència Provincial de Navarra, al
Ministeri de Justícia, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
i al Consell General del Poder Judicial.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L'Alcalde dóna la paraula al senyor Pere Rodríguez com a portaveu del grup
municipal PSC-CP perquè presenti aquesta moció.
El senyor Rodríguez comenta, que tal com especifica el títol, hi ha dos
parts. Per una banda fer palès el rebuig de l'Ajuntament de Montmeló a la
sentència 38/2018 de la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Navarra,
coneguda com la de “La Manada”, i per l'altra, reclamar els recursos
pactats, 200 milions d'euros, en el Pacte d'Estat contra la violència de
gènere per poder portar a terme aquestes polítiques. Per sort, diu, la
segona part ja s'ha aconseguit de la qual cosa ens podem congratular tots
plegats. Però l'altra
part és una lluita molt més de fons i que no es
solucionarà amb aquesta moció. Solament podrem deixar palès el nostre
rebuig a la sentència. Per desgràcia són molts els exemples on la manca de
formació de gènere en el sistema judicial, i en molts altres estaments
socials, generen sentències com aquesta, que ens va avergonyir a tots i que

va provocar protestes a tot l'Estat. No pot ser que la legislació espanyola
continuï considerant l'agressió manifesta contra les dones com un fet no
condemnable des del punt de vista penal. Per això en aquesta moció es
demana la reforma legal d'aquests conceptes en el Codi Penal i la millora
del nostre sistema judicial en el reconeixement i condemna d'aquests fets.
Seguidament llegeix els acords.
El senyor Albert Monserrrat diu que fets com aquests en el què homes abusen
d'aquest manera d'una dona i aquesta sentència vergonyosa evidencia una
cultura primitiva que molts encara tenen arrelada al seu cervell. Ens
demostra que hi ha molt camí a recórrer i molta feina per fer per canviar
aquests tipus de pensaments. Per altra banda espera que els 200 milions ja
aprovats siguin bens aprofitats i serveixen per evitar i reconduir
situacions com aquesta. Per tant, voten a favor.
A continuació pren la paraula la senyora Anna M. Moreno del grup municipal
ICV-EUIA-E. Diu que votaran a favor de la moció perquè estan d'acord amb el
rebuig de la sentència de La Manada i estan d’acord en la reclamació dels
200 mm íntegres amb els que es dotava el Pla NVG.
El nostre grup municipal, diu, ha manifestat de manera clara i contundent
tant a dintre de les institucions com al carrer el rebuig a la sentència de
La Manada, així com la reclamació del 200 mm del Pla NVG. La sentència de
La Manada que (com ja se sap) aplica el delicte d’abús sexual i no
d’agressió sexual (el que ve a dir que no hi ha hagut violència ni
intimidació…) , ha estat una sentència mediàtica que ha posat de manifest
el masclisme del sistema judicial i és que aquesta sentència no es única,
no, repeteix per desgracia moltes sentències anteriors que deixen en el més
absolut desempar a les dones violades. El nostre espai polític ha encetat
diferents accions per.
- exigir l'abolició del supòsit d’abús al codi penal, un supòsit que
afavoreix la impunitat dels delictes i que atempta contra la seguretat y
els drets de les dones
- Reclamar el valor de l'expressió afirmativa del consentiment de les dones
per a mantenir relacions sexuals. NOMÉS SÍ ÉS SÍ y si no es dóna
consentiment explícit és delicte, és violació.
Per combatre la xacra de la violència masclista s’ha de intervenir des de
tots els àmbits possibles. Aquest es el objectiu de El PACTE D'ESTAT CONTRA
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, encara que no posa suficient èmfasi en la part
preventiva, sí corregeix problemes que es donen en les respostes
institucionals davant aquesta xacra. Recorda que en l'anterior ple van
presentar una moció conjunta reclamant la totalitat dels 200 mm que el
Pacte d'estat preveia de manera finalista i que no es van consignar al PGE.
D’aquests 200 mm, 120 estaven destinats a les CCAA i als Ajuntaments i 80
per les partides directes de l'estat (com per exemple la formació real i
efectiva en violència masclista a la judicatura i a les forces de
seguretat) Tots els grups parlamentaris (excepte el PP, lògicament) van
agafar el missatge de les manifestacions feministes al carrer i van fer
esmenes transaccionals als pressupostos . El PSOE va proposar una esmena a
la totalitat que va prosperar reclamant els 120 mm per les CCAA i els
Ajuntaments i es va deixar els 80 milions de les partides directes al
Ministeri de l'Interior, aquelles necessàries per la formació de l'aparell
judicial i de les forces de seguretat. En Comú Podem ha proposat una altra
esmena
transaccional per reclamar aquesta part, necessària si no volem
altres sentències com la de La Manada. Per acabar diu que els satisfà el
compromís del govern de Montmeló contra la violència masclista encara que
no consideri necessàries partides pressupostàries finalistes per aquest fi.
Partides que hem reclamat cada any a aquest govern i que no s’han inclòs.
Sense pressupostos (és igual que sigui l'Estat, la Generalitat o
l'Ajuntament), sense pressupostos tot queda en bones paraules, mocions
aprovades i calaixos plens de mocions.
El senyor Rodríguez manifesta que, com ha dit ja moltes vegades,
l'Ajuntament de Montmeló referma els seus compromisos envers la lluita
contra la violència de gènere i el foment de les aptituds igualitàries és
evident. I està dotat de pressupost però no en partides específiques, que
és el que es demana des del grup municipal d'ICV. Tothom coneix que hi ha

un Punt Dona i que es fan moltes activitats públiques pel foment de la
igualtat ... És a dir, que no hi hagi partides específiques destinades a
aquestes polítiques no vol dir que no s'estiguin fent aquestes accions. Ell
pensa que el que és important és que es facin les coses i que estiguin
dotades. De l'instrument pressupostari, diu, en podem parlar.
_____________________
5.

MOCIÓ EN SUPORT AMB LA "TANCADA CONTRA DEL RACISME I PELS DRETS"
DE LES MIGRANTS I REFUGIADES

El passat 21 d'abril les immigrants i refugiades es van tancar a l'antiga
escola Massana, de la plaça de la Gardunya de Barcelona, en contra del
racisme i per la lluita dels drets de tots i totes.
Aquesta tancada d'immigrants i refugiades pretén aconseguir que les
autoritats espanyoles i catalanes modifiquin o erradiquin algunes de les
traves amb les quals es troben alhora d'arribar al nostre país.
Per aquest motiu, fins al moment s'han reunit amb l'Ajuntament de
Barcelona, amb els representants de l'àrea d'Immigració de la Generalitat
de Catalunya i amb el subdelegat del Govern del Partit Popular a Barcelona.
Des de la mobilització i el tancament de persones immigrants i refugiades
s'exigeix, en primer lloc, la tramitació i renovació dels papers sense la
necessitat de tenir un contracte d'un any i 40 hores setmanals. La situació
del nostre país encara és greu i la precarietat és una barrera que no només
afecta les persones immigrants i refugiades, sinó que ens afecta a tots i
totes.
En segon lloc, s'exigeix la derogació de la Llei d'Estrangeria. Una llei
que és l'expressió d'un sistema racista que mata gent cada dia, i que
genera
deportacions,
devolucions
en
calent,
batudes
policials
i
internaments als CIE’s.
Es demana també l'empadronament sense domicili i sense restriccions a tots
els municipis i ciutats del país. És fonamental que es garanteixi
l'empadronament per poder realitzar tots els tràmits i accedir, per
exemple, a la renovació dels permisos de residència o a l'atenció
sanitària.
S'exigeix poder aconseguir la Nacionalitat sense la necessitat de fer un
examen que acaba sent impossible d'aprovar, per qüestions de dificultat,
d'enteniment
de
l'idioma
i
sobretot
per
la
manca
de
programes
d'alfabetització i estudis els caps de setmana per les persones immigrants
i refugiades.
El manifest presentat per les migrants i refugiades recorda que el Reial
Decret Llei 16/2012 del govern del Partit Popular va modificar el sistema
de salut universal deixant fora de cobertura a les persones en situació
administrativa irregular. És per això que demanen un sistema de sanitat per
tots i totes.
Les refugiades i refugiats pateixen un pla que en comptes de ser d'acollida
és de maltracte. Per aquest motiu, s'exigeix una acollida real amb tots els
drets per les persones sol·licitants d'asil. Com també es denuncia
contundentment la vulneració de drets que es produeix en les fronteres i la
deshumanització amb la qual tracten a les persones refugiades. Convertint
les fronteres en zones de control on violen sistemàticament els drets de
les persones amb total impunitat, i sent espais pels negocis de les màfies,
convertint a les persones en mercaderies.
S'exigeix la despenalització de la venda ambulant, treure els antecedents
penals i policials i, sobretot, acabar amb la brutal i salvatge persecució

policial que pot posar fi a vides com la del manter Mame Mbaye. Per això,
també volen acabar amb el racisme institucional que discrimina cada dia a
les persones migrants i refugiades.
La Unió Europea lluita en contra de la immigració il·legal i construeix
centres de retenció i internament d'immigrants (CIE’s) per gestionar els
fluxos migratoris. Però la reclusió de les migrants i refugiades és un
sistema que vulnera els drets de les persones i destrueix les seves vides,
deixant-les sense cap oportunitat. Per això s'exigeix el tancament
definitiu de tots els CIE’s.
Per últim, s'exigeixen mesures per a la prevenció i intervenció de la
violència masclista cap a les dones migrants i refugiades, que són
discriminades no només per un sistema patriarcal, sinó també per un sistema
racista i capitalista que les maltracta, agredeix, paralitza i assassina.
Només la mobilització social pot canviar aquesta injustícia. És per això
que tota la societat hem de lluitar pels drets de tots i totes, perquè els
nostres drets acaben quan es vulneren els dels altres i si seguim així
acabarem sent explotades i discriminades.
Per tot això, el Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa proposa al Ple de l'Ajuntament de Montmeló l'adopció
dels següents
A C O R D S
Primer. Donar suport a totes les propostes presentades per les migrants i
refugiades de la "Tancada contra el racisme i pels drets", signar el
manifest i defensar la tancada a l'escola Massana i tots els actes,
esdeveniments i reivindicacions que facin fins a aconseguir pactes amb les
autoritats.
Segon. Instar al Govern de l'Estat a aprovar i modificar aquestes propostes
en contra del racisme i de la discriminació de les persones migrants i
refugiades.
Tercer. Comunicar aquests acords a tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Generalitat de
Catalunya, a la Diputació de Barcelona i al Congrés de Diputats.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L'Alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Manils com a portaveu del grup
municipal ICV-EUIA-E per què exposi la moció.
El senyor Manils explica que des del passat 21 d'abril un col·lectiu de
persones migrants i refugiades han fet una tancada a Barcelona i que ara,
diu, probablement s'extendran a altres zones
del país, en contra del
racisme social i institucional; en contra de les desigualtats que es
produeixen depenent de quin és l'origen de les persones. Sí, al segle XXI
no tenim els mateixos drets en funció d'on hem nascut, malgrat visquem als
mateixos pobles o ciutats. Aquests col·lectius exigeixen tota una sèrie de
reivindicacions que relaciona a continuació:
1r. Que la tramitació i renovació dels papers es pugui fer sense la
necessitat de tenir un contracte d'un any i 40 h. setmanals. Comenta que
és una condició discriminatòria.
2n. Que es derogui la Llei d'estrangeria. És una llei molt injusta que
genera deportacions, devolucions en calent, batudes policials...
3r. Demanen també els empadronaments sense domicili i sense restriccions a
tots els municipis del país
4t. Nacionalitat sense examen (són exàmens realment molt difícils inclòs
pels que som nascuts aquí)

5è. Que el sistema sanitari sigui accessible a tots i totes.
6è. Que les persones refugiades siguin acollides amb tots els drets.
7è. La despenalització de la venda ambulant.
8è. També s'exigeix el tancament definitiu dels Centres d'Internament
d'Estrangers (CIE's).
9è. Que s'adoptin mesures per a la prevenció i intervenió en quan a la
violència masclista cap a les dones migrants i refugiades.
Per finalitzar llegeix els acords.
El senyor Rodríguez comenta
que la forma en la què
un govern veu els
problemes que té davant es reflecteix amb els tipus de recursos que hi
destina. Es pregunta què passaria si, per exemple, qualsevol dels presents,
necessités una autorització administrativa urgent i demanant-la avui ens
donessin hora a l'octubre. Diu que això és el que està passant
a les
persones que estan sol·licitant la targeta de residència avui. Se'ls està
donant hora per finals octubre, principis de novembre, quan la seva
residència legal al país com a turista, que és la que es dóna quan
s'arriba, és de tres mesos. Potser si es destinessin més recursos a la
vessant administrativa de la gestió de la immigració no tindríem tants
problemes.
_____________________
6.

MOCIONS

No n'hi hagué.
_____________________
7.

DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS
ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA
SESSIÓ.

L'alcalde en compliment del disposat per l'article 42 del ROF, dóna compte
succinta de les resolucions adoptades des del dia 24 d'abril de 2018, data
en la qual va tenir lloc la darrera sessió plenària ordinària, fins a
l'actualitat.
_____________________
8.

PRECS I PREGUNTES

No n'hi hagué.
_____________________
I no havent-hi més assumptes a tractar, es va donar per finalitzada la
sessió, a dos quarts de nou del vespre i es va estendre la present acta
que, un cop llegida i trobada conforme, la signa l'alcalde, amb mi, la
secretària, que la certifico.

