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LLOC: El Mirador, sala Valls Areny
HORA: A les 18.15 s’inicia la sessió
INICI DE LA SESSIO
-

L’alcalde, inicia el Consell i dóna per aprovada l’acta de l’anterior sessió.

-

La Regidora fa la presentació de l’adjudicació de les subvencions donades per projectes de
cooperació mitjançant la comissió permanent, explica la casuística dels projectes i el mecanisme
de valoració per part de la comissió permanent, formada per dos representats d’entitats, la
persona experta i externa junt amb la Regidora i l’equip tècnic de la regidoria (s’entrega la relació
de les adjudicacions econòmiques a les entitats implicades en el procés de subvenció).
Per part de la representant del partit municipal Decidim; es demana si es pot fer pública la
valoració per punts de cada entitat, es recull la proposta per presentar a la comissió permanent.

S’explica la proposta de fer extensiu un curs de formació a les entitats de cooperació (punt 6 de
l’ordre del dia) per suplantar els dèficits obtinguts als projectes realitzats fins ara, i es demana si hi
ha interès per part de les entitats a rebre a aquesta devolució per la feina realitzada. Es preveu
que es realitzi durant el mes de novembre amb pressupost 2015, per part de la tècnica de
cooperació, es pren el compromís d’enviar un recordatori via mail a les entitats per tal de que els
membres que estiguin interessats es puguin apuntar.
-

L’alcalde fa una petita exposició de la situació actual amb els refugiats sirians, explicant les etapes
del procés
a) El trasllat dels refugiats, que porten a terme les grans ONG cooperants
b) La ruta – municipi, serà l’etapa on es forma una xarxa de suport, per un cop arribin les
persones refugiades, dins dels municipis.
c) La planificació i gestió, és l’etapa on ens trobem ara mateix nosaltres, cal fer èmfasis en que
es pretén fer una acollida “en condicions”.
S’informa que al ple municipal del dia anterior es va aprovar una moció de suport envers el
poble sirià. S’explica que pel 2016 dins el pressupost municipal, es preveu la creació d’ una
partida pressupostaria per fer front a aquesta acollida. Es crea com a previsió de que els fons
amb els que arribin les persones refugiades no siguin suficients. Es valora posar el municipi a
disposició i seguir les pautes que es vagin indicant des de les institucions supramunicipals.
Es preveu que comencin a arribar refugiats durant el mes de desembre, però cal veure quin
serà el perfil de família que arribarà i la quantitat.
La Fundació Solidària de la UAB ha posat a disposició la seva xarxa de professionals i s’han
creat dispositius amb entitats grans per mobilitzar recursos en aquesta acollida. La Diputació
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya ens demana que els recursos que es vulguin donar
es gestioni a través de l’ajuntament, per tal d’evitar la duplicitat de recursos.

-

La Regidora fa referència a la comissió de treball que recull la moció aprovada per l’Ajuntament i
fa lectura dels membres que haurien de formar la comissió:
 President del Consell
 1 representant per cada grup municipal
 1 tècnic de programes socials
 Regidor/a de Benestar Social
 1 tècnic de Benestar Social
 1 representant de Càritas
 1 representat de Creu Roja
 Representants de les entitats del consell de cooperació

(es recull la proposta de que en aquesta comissió de treball, també s’incloguin les escoles i els instituts
amb un representant)
L’alcalde, demana que es treballi al voltant de la sensibilització pedagògica, aprofitant la
representació del cineclub es demana d’incorporar pel·lícules d’aquest caire, es fa extensiu que
s’ha obert una plataforma de recollida de persones voluntàries que volen ajudar en aquest

procés, la Generalitat obrirà una bossa de recollida de dades, per canalitzar aquestes ofertes que
anem recollint i facilitar aquesta segona acollida que haurem de fer.
-

La regidora exposa les partides del pressupost 2016 , amb la sol·licitud de 25.000 euros per fer
front a aquesta acollida, i la quantitat de la resta de les partides que es mantenen igual.

-

Aprofitant la presència dels dos representant de Cinefòrum, ens exposen les pel·lícules que tenen
previstes projectar durant els pròxims mesos que es podrien emmarcar dins dels temes
d’actualitat de salut, drets i acció, expliquen que després de la projecció, vindrà un professional a
comentar la pel·lícula o documental .

-

Es fa una exposició de les dues campanyes d’emergències que hi ha obertes per donar resposta a
la situació dels refugiats a la frontera de Sèrbia i Hongria, engegades per Farmacèutics Mundi i
Creu Roja, per tal de decidir on fer l’aportació dels 3.000 euros que tenim de partida destinada a
emergències. Per unanimitat es decideix fer l’aportació de 1.500€ a cada projecte.

-

Es fa entrega del full amb les dates internacionals marcades per la Unió Europea, per tal de que
les entitats puguin fer activitats entorn a aquestes dates, aprofitant aquest punt l’entitat de La
lliga dels drets dels pobles, explica la proposta que tenen per commemorar el dia internacional
envers la prevenció de l’explotació del medi ambient en guerres i conflictes armats, mitjançant un
documental amb la presencia d’un professional. L’acta esta previst pel 3 de novembre a la
Biblioteca municipal Antoni Tort (es farà extensiu a tots els membres del Consell ).

SUGGERIMENTS I PREGUNTES
La representant de Decidim intervé: Fa l’observació de que els recursos municipals que es poden oferir es
casi impossible que siguin hologènics, indica que el tema de sensibilització s’haurà de vigilar i treballar
molt bé. També fan l’observació de que tota aquesta feina, no es faria per una o dos famílies, sinó que per
un col·lectiu.
Pregunta: hi ha prou vivenda per acollir a famílies?
L’alcalde respon que el departament d’habitatge està fent front a la situació actual, i per ara esta donant
resposta a totes les demandes, la llista d’espera va lenta però s’acaba accedint. Explica els tres dispositius
que tenim per cobrir aquestes necessitats: habitatge, lloguer just i pis d’urgència.
La representant de La Lliga dels drets dels pobles, intervé per exposar que la majoria de persones que
arribaran seran demandants d’asil, i estaran uns 6 mesos per arribar, demana coordinació i calma amb
una bona sensibilització .
Es tanca la sessió a les 20 hores.

