EXPEDIENT 2/2019

Identificació de la sessió
Núm.: 2
Caràcter: extraordinària
Data: 29 de juliol de 2019
Horari: 19 hores fins 20:49 hores.
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
Andreu Tohà i Brunet (Junts per Campins)
Carme Moré Fusté (La Mostela)
Xavier Fernàndez de Mera i Delgaco (CxC)
Daniel Riera (ANC)
Anna Julià Micola (Can Joanet)
Jaume Bosacoma Cortada (Comunitat de Regants-pagesia)
Meritxell Costa. (AFA)
Josep Vila Badillo (ERC Campins)
Convidada Esther Cabanes, Directora General de la DGAIA
Ana Mochales Collado, Secretària-interventora

Número: 2019-0002 Data: 08/10/2019

ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL DE POBLE

ACTA CONSELL DE POBLE

Ordre del dia:
1. Aclariments en relació a les propostes d'instal·lació d'un centre de dia per a menors
migrats a Campins.
Desenvolupament de la sessió
Aquest consell de poble extraordinari està presidit per l’Alcaldessa, Immaculada Font
Micola.
Pren la paraula la Sra. Font, per indicar el caràcter extraordinari del Consell, i que al
preveure’s que la presidència l’ostenta l’Alcalde, assumirà ella avui aquesta funció, tot i
que en el primer Consell ordinari, qui farà de vicepresident, i algun representant de les
associacions que calgui.
Atès que el contingut del Ple l’apartat de precs i preguntes va suposar tractar un tema
que no estava previst, la intenció d’aquest consell és justament que hi va haver sobre
aquest tema, i que hi ha i que hi ha hagut.
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Assistirà la Directora general de la DGAIA, per tal de poder explicar aquest fenomen dels
menors no acompanyats, i situar els processos.

Se’ls va proposar fer una reunió amb tots els regidors, malgrat tenir majoria ja vam dir
que el que sigui d’interès per al poble era arribar a un consens, van estar d’acord, i que es
parlaria en un Consell de Poble.
D’aquesta reunió no n’hi ha hagut cap més.
El dia 1 de juliol un cop aprovat el Ple de cartipàs, vaig demanar que el públic es retirés,
per poder parlar amb els regidors. I els explico que hi ha hagut aquesta consulta. En
aquesta taula van haver manifestacions i la voluntat de parlar-ne amb el poble, i fer si
calia fer una consulta o una enquesta, etc.
A partir d’aquí res més, sí, demanar als regidors data per poder quedar amb aquesta
entitat Diagrama.
L'única cosa que va passar és que l'endemà preguntava sobre el tema, i quina assemblea
hi havia el dia 8 generant-se una alarma, per la por que es pogués obrir aquest centre.
Un cop aquest dia 8 hi va haver el ple, i tot i que no és obligatori que hi hagi precs i
preguntes, havíem acordat que aquest punt hi seria. No per aquest tema, però si que el
punt genèric, el que va passar és que els regidors de l'oposició van llegir un comunicat en
el qual exposaven el seu rebuig a què a Campins hi hagués un equipament d’aquestes
característiques i van fer pressionar perquè l’equip de govern ens manifestéssim en
contra d’aquest equipament.
Tot i explicar que segurament no era el lloc i que a més a més, ens semblava que no hi
era tothom representat, ja que aquella convocatòria no havia arribat a tothom, vam dir
que pensàvem cadascú de nosaltres.
Tinguem un determinat tema, podem tenir-hi opinions diverses, però no la podem
prendre en l'àmbit personal, quan es prenen decisions per un poble. Vam acabar
manifestant que tampoc estàvem d’acord, i recolzaríem que no s’obrís aquest centre.
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Calia demanar un canvi d’usos, qui ho ha de fer és la propietat, i cal un projecte. I
L’Ajuntament pugui autoritzar o no aquest canvi d’usos. Qui té competències és
urbanisme de la Generalitat, amb el vistiplau de l’Ajuntament.
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Els tècnics van informar que en primer lloc aquesta edificació no estava autoritzat per
usos a què hi hagués un habitatge col·lectiu, té usos per fer de bar-restaurant i habitatge
unifamiliar. I que per tant, en principi no era possible tirar endavant aquest centre.
Per altra banda el que hi volien fer és un servei residencial, per la qual cal també
demanar una llicència específica que no és el que hi ha.

ACTA CONSELL DE POBLE

L’alcaldessa, el dia 26 de juny va venir el tècnic i un representant d’una Fundació,
Diagrama, i tenien una reunió amb els tècnics municipals perquè havien fet la consulta
de cara a poder obrir un centre de menors migrats a Les Albes, Ja havien explicat que
havien parlat amb els propietaris, que estaven disposats a què hi hagués aquest centre.
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Sobre tot perquè el que sí que hi havia és que molts dels participants en aquesta reunió,
tot i que es va començar a parlar durant el ple, que no és legal, es va optar per tancar
micros, i donar veu als veïns.

Alcaldessa: no hi havia res més. Una consulta. No hi havia res més ni hi havia res més.
Tampoc s’ha demanat cap llicència d’activitat ni d’obres, per molt que algú hi va veure
paletes, però no hi ha res de res.
Es la DGAIA qui dóna l’autorització, i a Campins no n’han donat cap, perquè el primer
que han rebut és la trucada nostre.
Sr. Fernández de Mera: que els tècnics podien informar favorablement.
Sra. Mochales.: Si, és clar, però la decisió, és dels regidors.
Sr. Lluís Cruells: Seria possible que no fes falta al ser interès públic no demanar permís
de l’Ajuntament?
Alcaldessa: no crec, ja que l’emplaçament no és adequat, ni té les condicions.
Jordi Zaragoza: no és ben bé així, nosaltres no arribem al tant % puntegen patrimonis
que poden acollir aquests tipus de serveis. Passen per sobre dels usos. Si hi ha un
informe de l’Ajuntament com una acta notarial, passa per sobre de la previsió de la
Generalitat d’aquest tipus de serveis. L’Ajuntament hauria de demanar l’estat d’aquest
edifici, no pel tècnic, sinó per acta notarial.
Alcaldessa: tenen molt en compte on i com els situen, perquè després es genera un
rebuig.
Sr. Zaragoza: no només hi ha aquest projecte. Li recordo que no fa gaires mesos d’un
tema d’una museïtzació, donar un altre tomb a tot això. Caldria discutir-ho des d’un altre
punt de vista. Hi ha un altre projecte la part del ciment, pendents d’una museïtzació dels
forns del ciment, afecta tema patrimonial.
Vostès no s’assabentaran del que fan la propietat, tenen moltes maneres de treballar, i
poden demanar informes i arribarà a l’Ajuntament sense que ho sàpiga abans.
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Sr. Tohà: El dia 26 de juny l’arquitecte de la fundació es va reunir amb els serveis tècnics
de l’Ajuntament. Per tant hi havia alguna cosa.
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Pel que fa a Ajuntament i el nostre paper no hi ha res més.
Calia canvi d’usos, això no s’ha sol·licitat.

ACTA CONSELL DE POBLE

Justament eren veïns de les Albes i calia tenir en compte que poguessin expressar-se.
L’endemà ho vaig traslladar a la propietària, i em va dir que havia desistit de tirar-lo
endavant. El contracte no estava signat, i no el signaven i ja està.
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Sr. Tohà: tots els que estem aquí, volem saber si aquest anunci que han fet els
propietaris de les Albes ho han fet per escrit?
Alcaldessa: jo els vaig comunicar, i per tant ells senzillament van dir que no tiraven
endavant el projecte. No han signat el contracte amb aquesta fundació. No tenim res per
escrit.
Sr. Vila: no torni a dir tots els que estem aquí, no sap el que volem els que estem aquí.
Alcaldessa: el que ens agradaria es poder protegir aquest espai de manera que no ens hi
posin res que no ens agradi. O el que s’hi posi ens agradi a tot el poble, majoritàriament.
És un tema privat.
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Alcaldessa: l’Ajuntament no té manera de saber tot el que es cou. I a vegades no ens
assabentem fins que estan fets. En segon lloc respecte a les Albes, es una propietat
privada que d’acord que en alguns moments hi han hagut projectes variats per part de
molta gent de com es podria aprofitar aquest equipament, i estudis de quins tipus de
coses que s’hi poden fer. La primera cosa que caldria és que l’Ajuntament pogués
adquirir-ho. L’Ajuntament no té aquests diners. Ni amb tot el romanent positiu de
tresoreria, sinó per adaptar-ho al que necessitéssim, i per mantenir-ho.

ACTA CONSELL DE POBLE

Li recordo a vostè amb data del Sr. Lacruz quan era alcalde, es parlava d’acolliment de
refugiats, i això es va desestimar.

Sr. Lluis Cruells: s’ha parlat amb Diputació i Generalitat. El pati del rector està al centre
del poble. Perquè no es pot aconseguir una subvenció i fer alguna cosa aquí.
Sra. Marisa García: penso que ens estem desviant de quins usos li faríem a les Albes, cal
al centre del poble, hi ha locals, però el problema si a les Albes es fa el MENA o no es fa.
Només estan tutelats fins als 17 anys, i després què?
Aquest poble no té les característiques, els usos que vol fer cada propietari, doncs no hi
hem de perdre el temps.
Alcaldessa: no podem protegir-ho absolutament tot, i si passen per sobre de
l’Ajuntament, no hi arribem. Com que requereixen autorització de la DGAIA, i és evident
de què hi ha uns límits, i és que és una propietat privada.
Esther Cabanes, Directora General de la DGAIA: és en el meu departament on es fan les
autoritzacions per a menors no acompanyats.
Han arribat molts joves migrats sobre tot Marroc i s’estan obrint centres a tota
Catalunya. Ho fem a través d’entitats que treballen en el sistema de protecció per mig
de concurs, en la urgència les entitats que ja treballem els hem ofert un espai, i amb
4
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Sr. Fernández de Mera: com espai hi ha més espais que podem tenir. Personalment es
petit per l'ús que li podem donar. Hi ha llocs més interessants.
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L’entitat es va posar en contacte amb l’antic alcalde, però al final l’entitat no va tirar
endavant i no vam fer cap tràmit més.
Ara fa un temps surt una entitat, era un municipi molt petit, però molt a prop de sant
Celoni, però abans de res ja van començar a dir, i no havíem parlat. No veiem clar els
desplaçaments, etc. L’entitat va "apurar" i vam desistir, al no poder parlar amb
l’Alcaldessa.
Es molt diferent posar 10 o 15 nens a Sant Celoni, que posar-los aquí.
Hi ha entitats que corren més, i abans de preguntar a la Generalitat corren més, i fan
pressupostos, etc. I es donen per fetes coses que no acaben sent.
Ara no estem en situació de necessitat. Ara tenim llocs propis de la Generalitat i vacants.
Sr. Fernández: sempre preval el criteri de la Generalitat?
Sra. Cabanes: parlem amb els alcaldes, coneixen amb els seus municipis, hi ha vegades
que la Generalitat pressiona més, perquè el municipi és molt idoni, pels serveis, però
més grans.
Sra. Cabanes: no vam poder parlar amb l’Alcalde,
Sr Tohà: per tant desistiu.
Sra. Cabanes: no he pogut fer res perquè l’entitat ha desistit. Per tant no.
Sr. Tohà: hi havia pressupostos, i fa mesos que s’hi treballava
Sra. Cabanes: no hi havia cap vist i plau de la Generalitat ni de l’Alcaldessa. No sé en quin
punt està, per poder-se acreditar s’havia de demanar llicència d’activitats.
Hi ha vegades que hi ha entitats que van una mica per endavant.
5

Número: 2019-0002 Data: 08/10/2019

Totes aquelles entitats s’han anat acreditant, i els que no s’han tancat, estem intentant
buscar noves localitzacions però centres que ja existeixen, els volem reduir a més petits.
Les entitats, van a veure els emplaçaments, o pregunten primer a la Generalitat. Quan
una entitat proposa una ubicació el primer que fem es fer llistat en municipis més grans
on hem posat serveis, perquè els espais ho permeten, ho mirem de coordinar tot, salut,
ensenyament, etc.
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L’estiu passat vam obrir algun centre avisant a l’Alcalde l'endemà, igual en un dia
arribaven 100. Ara no tenim aquesta situació, hem obert al llarg de tot l’any centres, i
avui han arribat 3, l’any passat en un dia com avui més de 60. Es mira quin lloc més
adequat per ells, poden tenir amb discapacitats, i els que provenen de zones amb
problemes d’origen.

ACTA CONSELL DE POBLE

resolució d’emergència s’ha acreditat per part de les entitats. Es demana la llicència
d’activitat a l’Ajuntament.
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Sr. Fernández: quin benefici tenen?

Sr. Vila: Els mitjans de comunicació parlen molt d’aquest tema, m’agradaria fer-li algunes
preguntes, per si alguna vegada en el futur això torna a estar sobre la taula. Com
funcionen el règim de dia i de nit?
Que els passa quan deixen de ser menors?
Aproximadament hi ha avui dia a Catalunya.
Sra. Cabanes: la vida quotidiana és el d’un centre de tota la vida de protecció, tenen
entre 15-18 anys. S’aixequen al matí, arreglen el seu espai, tenen tasques a fer, arreglar
coses, col·laborar en l’ordre i la neteja dels espais, i fan català i castellà, una part del matí
van a l’hort, els que fan recursos de formació professional, a les tardes col·laboren en el
municipi, activitats culturals i esportives, creu roja està formant voluntaris, van per torns,
i grups, hi ha educadors que estan amb ells sempre. Tenen hores lliures a la tarda. La
resta estan fent activitats. A les nits no surten. Si un no arriba, els educadors surten a
buscar-lo.
Els majors d’edat ara mateix tenim un gran nombre de nois major d’edat, hem creat més
de 500 places, molts estan esperant el permís de residència. Depèn de la província per
al permís de residència, entre 5-8 mesos. Tenen una prestació vinculada un pla de
treball.
Tenim residències, pisos per a majors de 18 anys, tenim residències d’unes 8-10 places
amb més dificultats per tirar endavant tenen més suport.
I els que tenen família intentem que vagin amb la seva família.
Nous, 240 i escaig de centres per a menors d’edat. I d’aquests en quants hi ha problema.
Sra. Cabanes: hem tingut problemes en recursos d’emergència. Perquè són xavals que
porten una motxilla molt carregada, que no estan bé, i els tindrem. L’adolescència en
general genera vulnerabilitat, s’afegeix que són d’un altre país, i si en el trajecte, han
passat per màfies, etc., estan molt malament.
Estem treballant, són xavals que no volen ser ajudats. Però sobretot ha estat en recursos
d’emergència. La dificultat de l’idioma i la desconfiança.
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Sra. Cabanes: jo no era directora general fa 8 mesos.
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Sr. Sierra: A part d’agrair-li al seu posicionament, el que ja sabia cada vegada queda més
clar. Això no ve de l’1 de juliol. Això fa molt temps que l’Ajuntament ho sabia. Amb les
converses amb l’antic alcalde. Almenys fa 8 mesos que això aquí se sap.

ACTA CONSELL DE POBLE

Sra. Cabanes: són entitats sense ànim de lucre. Paguem un preu per plaça, i les persones
que contracten han de tenir una categoria determinada, i els sous els fixa la Generalitat.
Les entitats han de tenir uns mínims, amb el vistiplau del nostre registre. Els municipis
que ens ajuden a fer recursos posarem nosaltres més recursos.
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Sra. Berta: a part de la bonica teoria, quina garantia tenim de què no es munti.
Sra. Cabanes: la mateixa al revés. Aquí hi ha un rumor, sense donar oportunitat a la
DGAIA de parlar amb el municipi per veure si és viable o no. Primer hauria de tenir una
oferta d’una altra entitat. No he tingut ocasió, tothom es pensa que estava fet quan no
s’ha pogut veure si és viable o no.
Sra. Meritxell Costa: què ha de complir un municipi perquè es triï el municipi?
Sra. Cabanes: jo em plantejava que està molt a prop de Sant Celoni. On tenim molts
serveis. També valorem el nombre d’habitants, amb tant pocs, a vegades no els triem
per això.
Sr. Fernández. Hi ha molt noi?
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Sra. Cabanes: si el procés és ordinari, si l’entitat entra una petició, però si és d’emergència
no. Es fan reunions amb l'Ajuntament.
Hi ha un Decret que diu els requisits que ha de complir un establiment de serveis socials.
Les entitats saben el que han d'acreditar.

ACTA CONSELL DE POBLE

Sr. Zaragoza: una vegada fet informe per part de vostès fan algun informe de per què
aquest poble no és idoni.

Sr. Tohà. Com es que s’han fet pressupostos?
Sra. Cabanes, l’entitat jo no ho sé. Això no vol dir que la DGAIA hagi donat el vist i plau.
Qui envia els nois i paga sóc jo i si no autoritzo, no van nens.
I es finalitza la sessió a les 20:49 hores.
I sense més assumptes per tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió de la qual s'estén
aquesta acta que jo com a secretari certifico.
Vist-i-plau
L'alcaldessa
Immaculada Font Micola
Campins, document signat electrònicament al marge.
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Sra. Cabanes: un 90% són nois. La majoria marxen amb el vistiplau dels seus pares.
Tenim noies però de l’Àfrica subsahariana.

