
 

ACTA DEL CONSELL D’ALCALDES DE 20 DE MARÇ DE 2018 

 

A la ciutat de Mataró, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme, el dia 20 de març 

de 2018, es reuneix el Consell d’Alcaldes en sessió ordinària sota la presidència del Sr. Miquel 

Àngel Martínez i Camarasa.   

 

Assisteixen, els senyors, alcaldes/alcaldesses, següents:  

 

• Andreu Francisco i Roger, Alcalde d’Alella 

• Annabel Moreno Nogué, Alcaldessa d’Arenys de Mar 

• Joan Rabasseda Ferrer, Alcalde d’Arenys de Munt 

• Eudald Calvo Català, Alcalde d’Argentona  

• Jordi Mir Boix, Alcalde de Cabrera de Mar 

• Avelina Morales Serra, Alcaldessa de Cabrils 

• Rosa Pou Baró, Alcaldessa de Caldes d’Estrac 

• Albert Torrent Vivancos, tinent d’alcalde de Calella 

• Blanca Arbell Brugarola, Alcaldessa de Canet de Mar 

• Marc Bosch de Dòria, Alcalde de Dosrius 

• Maria Carmen Ponsa Monge, Alcaldessa de Malgrat de Mar 

• Rosa Funtané Vila, Alcaldessa de Montgat 

• Jordi Rull Claus, Alcalde d’Òrrius 

• Valentí Agustí Bassa, Alcalde de Palafolls 

• Josep Triadó i Bergés, Alcalde de Premià de Dalt 

• Miquel Àngel Méndez Gil, Alcalde de Premià de Mar 

• Joan Mora Buch, Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres 

• Sònia Scafa Àlvarez, Alcaldessa de Sant Cebrià de Vallalta 

• Montserrat Garrido Romera, Alcaldessa de Sant Pol de Mar 

• Miquel A. Martínez i Camarasa, Alcalde de St. Vicenç de Montalt 

• Andreu Bosch Rodoreda, Alcalde de Teià 

• Àngel Pou Barceló, Tinent d’Alcalde de Tordera 

• Xavier Godàs Pérez, Alcalde de Vilassar de Dalt 

• Damià del Clot Trias, Alcalde de Vilassar de Mar 

 

Assistits per el secretari acctal. del Consell Comarcal del Maresme, Sr. Santiago Pérez i 

Olmedo. 

 

També assisteixen a la reunió: 

 

• Sra. Judit Bayès Cadena, Consellera Delegada de l’empresa TRÀMIT. 

• Sr. Josep Pena Sant, director de Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesa i 

Alimentació a Barcelona. 
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• Sr. Jaume Torralba Flò, cap d’àrea regional de Catalunya del Cos d’Agents Rurals. 

• Sr. Xavier Navalon Nonell de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’incendis 

Forestals de la Diputació de Barcelona. 

• Sr. Joan Lluís Jara Chiquito, cap d’agents Rurals del Maresme. 

• Sr. Josep Quintet, president provincial, Sr. Ramon Jané, coordinador provincial i el 

Sr. Enric Morist, coordinador autonòmic de la Creu Roja. 

• Sr. Joaquim Serra Sellarés, tècnic responsable del Servei Meteomar del Consell 

Comarcal del Maresme. 

• Sr. Fernando Cabello Bergillos, Director de l’Àrea de Medi Ambient.  

 

També assisteix a la reunió la Sra. Anna Antoja Serra, gerent del Consell Comarcal del 

Maresme. 

 

Han excusat la seva assistència el Sr. Jaume Oliveras Maristany, alcalde del Masnou, el Sr. 

Joan Campolier Montsant, alcalde de Santa Susanna i la Sra. Esther Pujol Martí, Alcaldessa 

de Tiana.  

 

La presidència declara oberta la sessió a les 17:07 hores, un cop comprovada l’existència del 

quòrum per poder iniciar-la.  

 

0.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DEL CONSELL D’ALCALDES DE 19 DE DESEMBRE DE 2017.  

 

A continuació demana la paraula el Sr. Joan Mora Buch, alcalde de Sant Andreu de 

Llavaneres, per manifestar que en l’anterior Consell d’Alcaldes es va demanar la 

documentació del pressupost del Consorci de Turisme i que aquesta documentació es va 

facilitar mitjançant fotocopies a tots els assistents i aquest fet no consta a l’acta. Voldria que 

el pressupost del Consorci constes a l’Acta.   

Havent estat distribuït l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 19 

de desembre de 2017, se sotmet a votació, essent que per unanimitat dels assistents, 

s’aprova l’acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme 

de data 19 de desembre de 2017, amb la inclusió de l’esmena presentada per el Sr. Joan 

Mora Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en el sentit que en el punt núm. 6 de 

l’ordre del dia del Consell d’Alcaldes de 19 de desembre de 2017, Presentació del Pressupost 

de la Corporació corresponent a l’anualitat 2018, que incorpora la plantilla orgànica i la 

refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació; així com del pressupost 

2018 del seu ens adscrit Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, al final de 

l’exposició del power point facilitat, consti que “A continuació es lliura el document del 

pressupost d’ingressos i despeses del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, que 

integra el del Consell Comarcal del Maresme”. 
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1.- PRESENTACIÓ DE LA PLATAFORMA MULTICANAL D’ACCÉS A L’ADMINISTRACIÓ 

PÚBLICA “TRÀMIT”. 

 

El Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del Consell Comarcal del Maresme cedeix 

la paraula a la Sra. Judit Bayés, consellera delegada de l’empresa TRÀMIT, que intervé per 

exposar àmpliament el power point facilitat a tots els assistents al Consell d’Alcaldes.  
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2.- PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA: SI ARRIBA EL FOC, ESTÀS PREPARAT? A 

CÀRREC DEL DIRECTOR DELS SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA DEL 

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ. 

 

El Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del Consell Comarcal del Maresme cedeix 

la paraula al Sr. Josep Pena Sant, director de Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesa i Alimentació a Barcelona, que intervé per dir que: “Gràcies President per convidar-me 

que com diu vostè, casa meva; alcaldes i alcaldesses, companys del Consell Comarcal i 

companys, també, del Departament que avui tenen un marcat to verd, són del cos d’agents 

rurals. La campanya que us vinc a presentar ho farem com una simfonia a tres mans, espero 

que això afini bé, eh?, ja és la segona que fem i suposo que es resoldrà prou bé. Intervindré 

jo en primer torn per explicar-vos quin és els trets generals de la campanya, després passaré 

la paraula a Jaume Torralba, que és el cap de l’àrea regional del Cos d’Agents Rurals de 

Catalunya central, que hem quedat que us explicarà, que us ensenyarà un vídeo que us hem 

preparat amb imatges reals però també amb suport infogràfic, doncs veureu com es 

comporta un foc a prop d’una urbanització sense una franja de protecció perimetral o, com 

es comporta aquest foc, amb les coses ben fetes amb una franja perimetral perfectament 

executada i veureu que la diferència és, francament, abismal. Passarem després la paraula al 

Xavier Navalón, de l’oficina tècnica de prevenció contra els incendis de la Diputació, us 

explicarà els recursos, tant tècnics com econòmics que la Diputació posa a l’abast en aquesta 

campanya. 

Aquesta campanya que teniu aquí, “si arriba el foc, estàs preparat?”, és una campanya que 

m’agradaria ressaltar que s’ha fet de forma inèdita en col·laboració, per primera vegada, 

entre la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació i la Diputació de Barcelona. Quan les administracions ens posem d’acord i 

sumem esforços, el resultat és més que una suma, és una multiplicació en realitat, i aquest 

cas no és una excepció. L’objectiu d’aquesta campanya és conscienciar als ajuntaments com 

a la ciutadania del perill de viure prop del bosc i les mesures d’autoprotecció que cal 

implementar per minimitzar aquest risc, i estem parlant en un context de país en que el 60% 

del nostre territori és massa forestal i el nivell de concreció més arrelat al territori, diré que 

la demarcació de Barcelona tenim 1.300 urbanitzacions. Si en aquest model no urbanístic, 

dispers i alhora caduc, permeteu-me dir-ho així, li sumem una manca de gestió forestal dels 

nostres boscos i també els rigors del canvi climàtic, doncs evidentment el resultat que ens 

dona és una situació alarmant, no? i de risc, en la que aquest programa pretén, d’alguna 

forma, donar resposta.  

Aquesta campanya contempla un paquet de mesures, però jo les englobo en 3 àrees, la 

primera, és la planificació que té a veure, sobretot, amb el foment de l’elaboració per part 

dels ajuntaments, que és una competència que teniu atribuïda per llei des de fa quan, 

Jaume? Des del 2005. És una competència que teniu atribuïda als ajuntaments que és  

l’elaboració dels plànols de la limitació que han d’identificar les urbanitzacions, com les 

edificacions, com els nuclis de població que estan propers a bosc i que tenen l’obligació 

d’implementar certes mesures de control, típicament l’execució de les franges de protecció 
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que coneixeu. El segon paquet de mesures té a veure amb la divulgació d’aquests riscos, 

aquesta és una, que estiguem aquí, els tres, parlant sobre aquesta mesura és una primera 

acció de divulgació que m’agradaria significar, però n’hi haurà més. A demanda dels 

ajuntaments posem a disposició el Cos d’Agents Rurals perquè facin xerrades arreu del 

territori, perquè vinguin a parlar amb els vostres veïns i veïnes i perquè vinguin a explicar-

los quins són els riscos i quines són les possibilitats de minimitzar-los, per tant, 

importantíssim. A més a més, a través de l’EACAT farem una distribució massiva a tots els 

ajuntaments del material de la campanya: inclourà aquest tríptic .... en fi, hi ha diversos 

fulletons que podreu posar a disposició de la ciutadania. Les Associacions de Defensa 

Forestal també ens ajudaran, en aquesta tasca de disseminació d’aquesta consciència de 

risc. La tercera pota és la financera. El Departament enguany, com ja ha anat fent en 

aquests darrers anys posarà una línia de subvenció a disposició dels ajuntaments de 500.000 

euros perquè pugueu executar franges de protecció. L’any passat, això ens va servir per dur 

a terme més de 240 actuacions que varen abraçar prop de 1.300 hectàrees i us vull impel·lir 

a que us sumeu a aquesta convocatòria i que demaneu ajuts, i més aquí al Maresme, on la 

realitat de les urbanitzacions, doncs és present a molts municipis. La línia de subvenció va 

sortir publicada el dia 1 de març i a partir d’ara hi ha un mes doncs per demanar aquest ajut. 

La Diputació també, en Xavier ho explicarà amb més profunditat que jo mateix, però la 

Diputació també esmerça recursos econòmics, tan per l’obertura de franges com per la 

realització de treballs forestals en parcel·les de titularitat municipal, doncs aprofiteu també 

aquests recursos; també posa recursos tècnics per l’elaboració de projecte, per la reducció 

de la densitat d’arbrat en aquestes àrees especialment crítiques, també posa a la vostra 

disposició un model d’ordenança per mantenir aquestes franges perimetrals amb un cost, 

molt simbòlic pels veïns i que per tant també puguem buscar la coresponsabilitat ciutadana 

en el manteniment d’aquestes franges i aquest és, una mica, el paquet de mesures que hem 

significat sota l’epígraf: “Si arriba el foc, estàs preparat?”. Per part meva, res més, 

encomanar-vos i encoratjar-vos a seguir, d’alguna forma, aquestes directrius, a col·laborar 

amb nosaltres en la disseminació d’aquesta informació i agrair-vos una vegada més la vostra 

col·laboració. Gràcies”.  

 

 

El Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del Consell Comarcal del Maresme cedeix 

la paraula al Sr. Jaume Torralba Flò, cap d’àrea regional de Catalunya del Cos d’Agents 

Rurals, que intervé per dir que: “Hola, bona tarda a tothom; alcaldesses, alcaldes, president. 

Primer de tot, excusar, sóc en Jaume Torralba, sóc el responsable a nivell regional de les 

comarques de la Catalunya central i vinc aquí en substitució del meu company, en Jaume 

Bosch, que és del Maresme, és de Malgrat i que s’està recuperant d’un accident que fa uns 

mesos que està de baixa, i primer de tot excusar la seva presència en aquest acte. Després, 

entrant una mica en quin és el paper que juguem especialment, el paper que ens ha 

demanat el Departament d’Agricultura i la Diputació de Barcelona als agents rurals, a banda 

de les pròpies tasques del marc competencial, en el marc de la prevenció d’incendis, ens van 

demanar que féssim un esforç en sensibilitzar la població, perquè de la necessitat i de la 
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importància de fer aquestes franges, una importància que en definitiva repercuteix amb la 

seguretat de tothom que ha decidit viure i està al costat del bosc. Llavors, per aquest motiu 

hem elaborat aquest vídeo que ara veurem d’una manera molt ràpida, dura 4 minuts, però 

que aquesta xerrada, tal i com a dit el director, la fiquem a la disposició dels municipis que 

vulgueu. Vindrem si ens ho demaneu, vindrem amb els vostres ciutadans allà on considereu i 

de manera calmada i pausada visualitzarem aquest vídeo i respondrem a totes les preguntes 

i dubtes que es puguin plantejar. Aquest vídeo, veureu que dura 4 minuts, és un vídeo on 

inicialment es veuen unes imatges on el foc que arriba a la urbanització, a una zona 

urbanitzada però també a masies aïllades, són focs d’aquí de Catalunya i al no tenir aquestes 

mesures de protecció es veuen afectats. Després, al vídeo, fem èmfasis en un infograma de 

les conseqüències que per visualitzar molt bé des de diferents òptiques un foc quan arriba a 

una zona habitada, si té franja o no té franja i quines conseqüències té, i la tercera part del 

vídeo, vam fer una franja en una zona que s’havia de rompre en una pedrera, abans 

d’arrencar l’arbrat, vàrem aprofitar que s’havia d’arrencar aquell arbrat i vam provocar un 

incendi forestal i primer vam fer una franja per poder visualitzar l’efecte que del foc en una 

zona arbrada, és molt pedagògic, és molt entenedor. Només per aclarir al director que abans 

m’has preguntat; des del 2005 és obligatori fer franges de protecció en urbanitzacions, des 

del 2014, arran d’aquell incendi que va haver al 2012 a l’Empordà, que ha estat l’incendi més 

gran patit recentment a Catalunya que es van cremar més de 12 mil hectàrees, hi va haver 

una reforma posterior on es va ampliar l’obligació, no només en urbanitzacions sinó que en 

qualsevol edificació isolada, o sigui, masia, casa o una granja, sigui un magatzem que estigui 

a tocar de terreny forestal, llavors on hi ha aquesta segona modificació obliga als 

ajuntaments a aprovar per ple municipal, esteu obligats els ajuntaments a definir quines són 

aquestes instal·lacions dins del vostre municipi que estan afectades per aquesta llei i tenen 

l’obligació de tenir aquesta franja. Després a l’hora de fer les franges, la normativa recau, 

que l’obligació és del titular, del propietari del terreny, però a nivell municipal és important 

que tingueu clar quines són les obligacions des d’un punt de vista legal que us afecten i que 

pel que pugui ser més allà de l’incendi que pugui haver que se us pogués demandar, algú 

pogués demandar responsabilitats si no teniu una part legal que n’esteu obligats. Tot seguit, 

engegarem el vídeo...” 

 

A continuació demana la paraula el Sr. Eudald Calvo i Català, alcalde d’Argentona, per 

manifestar que: “Només en instal·lacions isolades o habitatge isolat, però en nucli urbà 

consolidat, en el moment en que entra en contacte amb la zona de forest?” 

 

El Sr. Jaume Torralba Flò, cap d’àrea regional de Catalunya del Cos d’Agents Rurals, que 

intervé per dir que: “ També, també, no m’estendré perquè el company de la Diputació això 

ho explicarà, per no anar repetint, ho explicarà molt bé, o sigui, a hores d’ara, qualsevol 

edificació que estigui a tocar del bosc, qualsevol, està obligada, cosa que fins el 2005 només 

eren les urbanitzacions que no tenien continuïtat amb la trama urbana però a partir del 

2014, aquest any farà quatre anys que hi ha una obligació que qualsevol edificació té 

aquesta obligació, i fa quatre anys que teniu la obligació a nivell municipal de tenir aquest 
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plànol de delimitació que s’ha d’aprovar via Ple municipal, l’heu d’aprovar vosaltres aquest 

plànol que delimita quines si i quines no perquè d’haver instal·lacions en el seu municipi, 

com ara podria ser un dipòsit d’aigua, que decidiu que el dipòsit d’aigua no té la necessitat 

de tenir una franja, o si, però és una decisió que us pertoca a vosaltres mateixos.”  

 

El Sr. Josep Pena Sant, director de Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesa i 

Alimentació a Barcelona, intervé per dir que: “El coneixement del Maresme, i en concret 

d’Argentona, és a dir Can Ferreters, Can Barrau 2, Can Dalipà, etc... tocaria, alcalde.” 

 

El Sr. Jaume Torralba Flò, cap d’àrea regional de Catalunya del Cos d’Agents Rurals, que 

intervé per dir que: “ Passem al vídeo, Si arriba el foc, estàs preparat? és una mica la 

pregunta que s’hauria de fer tothom.” 

 

A continuació es visualitza el vídeo Si arriba el foc, estàs preparat?. 

 

El Sr. Jaume Torralba Flò, cap d’àrea regional de Catalunya del Cos d’Agents Rurals, que 

intervé per dir que: “ També recordar que les parcel·les interiors de les urbanitzacions també 

tenen, aquelles que no hi ha edificacions, també tenen segons la normativa, han d’estar amb 

baixa càrrega de combustible. També estan afectades.  

Aquí veuríem les conseqüències del foc, amb franja i sense franja. Penseu que l’últim gran 

incendi que hem tingut aquesta tardor ... ara em sentiu bé?...  Hem fet un comentari del què 

diu la normativa que a banda de la franja de protecció, mínim, de 25 metres també les 

parcel·les interiors que no estan edificades també tenen l’obligació de tenir aquestes 

condicions, també han d’estar netes de vegetació amb baixa carga des d’un punt de vista 

tècnic igual que la franja de protecció. Ara, us volia fer un comentari d’aquest últim gran 

incendi, penseu que hem estat, a nivell de canvi climàtic, evidentment que són els estius és 

la època que més risc patim, i que ho tenim molt interioritzat. El canvi climàtic ens va 

portant que fora de l’estacionalitat de l’estiu hi ha incendis i incendis importants. En el cas de 

la península ibèrica aquesta tardor hem tingut incendis a l’estiu a Portugal i a la tardor a 

Portugal i a Galícia i posteriorment amb el mateix clima a Califòrnia, Amèrica, que té el 

mateix clima que aquí, eh? Ni pitjor ni millor, el mateix, gaudim del mateix risc, a Califòrnia 

es van cremar en l’incendi més gran que es recorda de la història americana de més de 

1.500 cases, i les cases d’allà no és que siguin petites, vull dir que l’incendi.. vull dir que la 

realitat és la que és. Ara passem a la part més interessant del vídeo des d’un punt de vista 

que aquí vàrem construir aquesta franja de protecció en una zona on els arbres no tenien 

més de 3 metres d’alçada, i veureu que 3 metres d’alçada generen flames de més de 10 

metres, això en un bosc normal aquí mateix al Maresme amb arbres de 4, 5, 6 metres, les 

flamarades superaran 10, 15 o 20 metres, vull dir que el poder destructiu és molt més gran. 

Veieu que el foc està arribant a el què és la franja... Fixeu-vos al mig, on hi ha la franja, on 

hi ha la quantitat de les flames és menor, són petites, i al costat, allà on no n’hi ha veieu el 

foc com corre, de quina manera corre i evidentment quin poder destructiu té.  
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Jo, li passaré la paraula al company, en Joan Lluís Jara, que és el cap d’agents rurals del 

Maresme, en definitiva és qui entoma aquest oferiment que us fem de si vosaltres ens 

demaneu, nosaltres vindrem.”  

 

Essent les 17:50 hores s’absenten de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes el Sr. Eudald 

Calvo i Català, alcalde d’Argentona i el Sr. Andreu Francisco i Roger, Alcalde d’Alella. 

El Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del Consell Comarcal del Maresme cedeix 

la paraula al Sr. Joan Lluís Jara Chiquito, cap d’agents Rurals del Maresme, que intervé per 

dir que: “Seré molt, molt breu, només per dir-vos, transmetre al ciutadà la informació sobre 

aquesta campanya de franges, l’aglutinaríem a la nostra dependència que estem situats al 

Mercat de la Flor de Vilassar de Mar, i sempre, sempre col·laborar a donar aquesta 

informació al ciutadà. Aquí al Maresme tenim tots els exemples, jo crec, de creació de 

franges, no citaré un per un, alguns ens coneixem i amb alguns no hem tingut encara 

contacte; però al Maresme tenim algun municipi que té fetes les franges només en 

urbanitzacions sense trama, sense contacte amb la trama urbana, tenim altres exemples .. hi 

ha algun municipi que té totes les franges fetes amb el seu perímetre de trama urbana i, bé, 

altres que té més mancances. A tots si que, en canvi, falta la última que s’ha comentat sobre 

les instal·lacions aïllades i masies perquè com que això també depenia de tenir el pla de 

delimitació, doncs això és molt important. Jo us pregaria, i amb això acabo, és que en quan 

pugueu tenir enllestit aquest pla de delimitació, contacteu amb nosaltres i anirem quan ens 

ho demaneu a poder col·laborar a transmetre la informació al ciutadà. Res més. A disposar.” 

El Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del Consell Comarcal del Maresme cedeix 

la paraula al Sr. Xavier Navalon Nonell, de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’incendis 

Forestals de la Diputació de Barcelona, que intervé per dir que: “al 2003 quan va néixer la 

norma, de fet la norma va néixer al 95, després dels incendis, no de la Catalunya central de 

l’any 94. Neix un decret que és el 64/95 que ja establia aquesta obligatorietat en aquestes 

urbanitzacions que havien de tenir aquestes franges de protecció, això ja ve de l’any 95 amb 

format de decret. L’èxit d’execució d’aquest decret va ser mínim i això ha acabat en format 

llei, el Parlament decideix al 2003, allò que estava regulat en format decret, ara sigui una 

llei, i al 2003 neix la llei 5/2003, llei de protecció d’incendis a urbanitzacions i el que es deia 

abans, eren urbanitzacions que no tenen continuïtat amb l’activitat urbana, i aquest era el 

mercat que havíem d’atendre, urbanitzacions que estaven en contacte amb el bosc però que 

no tenien contacte amb l’activitat urbana principal, això al 2014 canvia i ara l’obligació que 

tenim és: tot el que estigui a 500 metres del bosc ha de complir una normativa, per tant, 

primer missatge que avui hauríem de tenir clar és que qualsevol urbanització, nucli de 

població per tant, el nucli principal, el propi poble, està obligat a tenir la franja. L’edificació o 

instal·lació que estigui a 500 metres del bosc està obligat a complir les mesures de 

prevenció. Quines mesures? El que diu la llei és que s’ha de fer una franja perimetral al 

voltant d’aquests nuclis o instal·lacions i tot el que quedi interior a la franja, que si parlem 

d’una urbanització, aquests solars, aquestes parcel·les interiors, solars és bosc el mateix que 

hi ha fora, això la llei també preveu que això també és un risc que això també es tracti en les 
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mateixes condicions que la franja, una mica, aquestes serien les obligacions que tenim. És 

clar, el primer gran repte és el que s’ha comentat que és, algú ha de prendre una decisió de 

decidir a quines instal·lacions, edificacions, nucli de poblacions i urbanitzacions estan 

afectades per la llei, i aquesta obligació recau en vosaltres alcaldes i alcaldesses. L’article 2 

de la llei diu: que siguin els ajuntaments que elaborin el que es diu plànol de delimitació i el 

plànol de delimitació vol dir això, vol dir elaborar el document amb una cartografia que 

delimiti els nuclis que creieu que estan afectats per aquesta normativa, tot allò que estigui a 

500 metres del bosc; això, molts ajuntaments ens heu vingut a veure i ens heu dit: nosaltres 

tenim un pla de delimitació aprovat el 2003 quan la normativa va sortir però, ara, amb el 

canvi de norma al 2014, què hem de fer? Modificar-ho? Aquest any, és una novetat que 

tenim per catàleg, teníeu fins el 10 d’abril per demanar-ho. Tenim un suport tècnic que us 

podem ajudar des de la Diputació de Barcelona a elaborar aquests plànols de delimitació, per 

tant us encoratjo a que, encara teniu temps per entrar al catàleg i sol·licitar aquest recurs 

tècnic i que ho fem de forma transversal. Això ho veureu si entreu al catàleg, l’oficina que 

oferta és l’oficina tècnica de cartografia que està treballant amb nosaltres, l’oficina de 

prevenció d’incendis que ve amb el servei d’urbanisme de la Diputació, per tant, estem els 

tres serveis treballant plegats per crear una metodologia única de com s’ha de delimitar i 

com d’elaborar aquests plànols de delimitació perquè vosaltres tingueu aquest document 

d’una forma, des del criteri urbanístic, criteri de prevenció d’incendis i criteri cartogràfic, ho 

estem aconseguint i crec que serà un molt bon servei, per tant, entreu al catàleg i fins, em 

sembla, el 10 d’abril teniu temps per demanar-lo. Això pel que fa al pla de delimitació. Amb 

això, el que tindrem, és actualitzat l’àmbit d’aplicació de la llei, sabrem exactament quins 

nuclis, urbanitzacions, edificacions i instal·lacions declarem que s’han de complir les 

normatives, això és clau. Què ens podria passar? Que si anem a executar, de moment no 

passa però podria passar, vas a executar una franja perimetral i aquesta franja d’aquest 

nucli no està en el pla de delimitació degudament aprovat, el propietari afectat podria dir: ei! 

si no està aprovat el pla de delimitació no t’autoritzo per a que entris a la meva finca a fer la 

franja, això podria passar, per tant és molt i molt important, el pla de delimitació tenir-lo 

redactat i aprovat, que la seva aprovació és relativament simple, és elaborar-lo, passar-lo a 

informació pública, enviar-lo al Departament perquè l’informi favorablement i, en acabat 

s’aprova pel ple, per tant, seria aquest el procediment d’aprovació d’aquest pla de delimitació 

un cop el tinguem elaborat. Fet aquest, que això és una novetat, per catàleg aquest any, fet 

aquest plànol de delimitació nosaltres ja des de fa anys estem publicant els següents 

recursos per intentar ajudar-vos en la lluita i posar tot això, per poder tot això executar-ho, 

que és el següent: el primer hi ha un recurs tècnic que també podeu demanar per catàleg, 

això encarà aquest any ho teniu fins el 10 d’abril que el podeu demanar. Aquest recurs tècnic 

consisteix en la redacció del projecte de franja, llavors nosaltres vàrem decidir quan va 

néixer la norma, la llei, que no executaríem directament les franges, això no ens vàrem 

atrevir, nosaltres vàrem prendre la decisió següent: primer planificarem i després 

executarem i això, crec, que vàrem encertar, i ho hem fet amb format projecte és a dir, fem 

una memòria, fem un pressupost, un plec de condicions i un estudi de seguretat i salut de 

cada urbanització, de cada franja i això ens garanteix saber com s’han de fer les actuacions, 
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quines actuacions s’han de fer forestals, el cost, quins propietaris afecta aquesta actuació, és 

a dir, és un document que els qui ja l’heu pogut gestionar, els que hi ha pogut treballar amb 

alguns de vosaltres, ens ha anat molt bé perquè és un document d’enginyeria que us permet 

després licitar la obra i executar-la d’acord amb el projecte, per tan, es minimitza molt els 

problemes que surten a peu d’obra, recordem que les actuacions que fem forestals no estan 

aïllades a la muntanya, sinó estan a tocar els habitatges, llavors tenim molt de públic quan 

executem les actuacions... per tant, l’aposta nostra ha sigut seria molt muscle tècnic a 

l’actuació, per tant comencem amb un molt bon projecte redactat per tècnics nostres, 

enginyers de forest, que això ens permet després que l’actuació després tingui més garanties 

que no hagi cap problema. Un cop tinguem el projecte de franges redactat, podeu anar a 

catàleg i sol·licitar l’ajut econòmic perquè s’executi aquest projecte, per tant, primer: 

projecte, i quan estigui redactat, el segon pas seria executar-lo, per tant teniu un ajut 

econòmic que depenen del nombre d’habitants del municipi, així ho tenim posat així al 

catàleg, teniu un finançament que va del 80 fins al 100%.  En què consisteix aquest ajut 

econòmic? No només consisteix en finançar el cost material del projecte sinó també fer un 

augment d’aquesta subvenció perquè destinem una partida al que seria a la contractació 

d’un enginyer o enginyera d’obra, una direcció d’obra. Per nosaltres és clau tot l’esforç que 

es fa en redactar un projecte que hi hagi un control tècnic de l’execució del mateix projecte i 

això ens està també, amb l’experiència que tenim dels tres catàlegs anteriors, de que 

realment les obres està millorant molt el que seria les seves bones pràctiques, les seves 

execucions. El catàleg també diu, el catàleg és un ajut econòmic, per tant, se us atorga l’ajut 

econòmic i els ens són els que contracten les obres, heu de contractar això, una enginyeria 

per a fer les contractacions i una empresa forestal per fer les execucions. El catàleg diu que 

l’empresa forestal que heu de contractar és amb un epígraf IAE concret, em sembla recordar 

que és el 912, això per què? Perquè ens passava que entraven a treballar empreses que no 

eren del sector: constructores, inclús empreses de jardineria, etc... que el que feien no 

tenien la maquinària ni el personal adequat per executar aquest tipus de treball, estem 

parlant de treure arbrat de difícil extracció o de difícil desmuntatge. S’ha de tenir el personal 

format, ben equipat i amb les eines i maquinària i formació adequada. Només fent això, 

només posant aquestes especificacions al catàleg, la millora en l’obra ha sigut brutal, per 

tant, no hem tingut cap problema amb els ajuntaments a l’hora de licitar i trobar 

enginyeries, empreses forestals a Catalunya o per la província a l’hora de licitar vosaltres les 

obres, no? Crec que l’anterior catàleg van arribar a participar amb 1 milió i mig d’euros que 

teníem destinats al catàleg del 2016, va ser?  Vàreu arribar a contractar 32 empreses 

diferents de forestals per tant, pràcticament totes amb plenes garanties de feina ben feta i 

en total es van arribar a contractar uns 17 enginyers d’obres diferents, per tant, això també 

fa que el ventall de mercat que teniu d’empreses i d’enginyers que hi ha per la província és 

molt ampli i per tant hi ha molta empresa per aquí a prop que us farà un molt bon servei. 

Clar, amb les franges no fem prou, és a dir, a l’interior hi ha bosc i això ens preocupa molt, 

aquest incendi que heu vist, i amb això acabo, és que a l’interior hi ha parcel·les i algunes 

són parcel·les de titularitat pública, i amb això també us volem ajudar. Tornem a llençar el 

catàleg un suport tècnic per adaptar-vos un projecte de parcel·les que siguin públiques, això 
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també ho veureu al catàleg que normalment són unes 6-7 hectàrees de mitjana de parcel·les 

que són interiors i que són públiques, per tant, cada ajuntament ha de netejar les seves 

parcel·les i llavors amb això també us ajudarem i després amb el projecte en mà podeu 

demanar un suport econòmic per executar-les, una mica seria això els serveis que us donem 

i per acabar, en acabar amb el següent missatge, amb les execucions d’obra estem tenint 

alguns problemes amb el veïnat, no tots, amb la majoria ens aplaudeix quan executem les 

actuacions, tothom ho veu bé i ens encoratja però sempre hi ha algun veí que es queixa o 

algú ens amenaça, per tant, dues coses: us demanem i aprofitem aquesta campanya que 

siguem molt sòlids a l’hora de donar el missatge, això de l’incendi no és broma, no estem 

fent cap atemptat al territori quan estem fent una actuació de prevenció d’incendi, estem 

millorant la seguretat de la gent que està vivint, que ha decidit viure allà. Amb això donem 

les gràcies als agents rurals perquè amb aquesta campanya hem reforçat molt, en ajuda la 

presència en el territori en donar aquest missatge al veïnat que es queixa o no entén  el què 

estem fent, per tant, nosaltres arribem on arribem com a enginyers o a tècnics que 

executem les obres, i ells ens ajuden molt a reforçar aquest missatge al veïnat quan les 

coses se’n van una mica de mare, però si que demanem als ajuntaments que ens ajudeu a 

que no afluixeu, qualsevol veí que es queixi no ho estem fent en contra d’ell ni res, es tracta 

pel seu bé, i per un altre motiu, també, l’incendi vindrà i vindrà a tot drap, vindrà amb 800 

graus que impactarà contra els habitatges, no us oblideu d’això. Això és una bestiesa, els qui 

ho hem viscut és una passada, per tant, també ho fem pels equips d’extinció, tant pels 

bombers com pels ADFs. No és el mateix treballar amb aquestes condicions de seguretat 

instal·lades o fetes que treballar sense això fet. No és el mateix treballar amb 25 metres, 

que el front d’incendi estigui allunyat 25 metres que estigui enganxat als habitatges, no té 

res a veure, els bombers poden treballar amb unes condicions de seguretat o en unes altres, 

per tant, hem trobat episodis que veïnat que se us queixen o la pròpia oposició es queixa per 

la iniciativa vostra, com a govern, de fer aquestes execucions i tremolem tots una mica, no 

afluixem, estem fent el bé, estem fent unes mesures, sobretot que són claus per la seguretat 

de la gent i els equips d’extinció. Res més.”  

A continuació demana la paraula la Sra. Sònia Scafa Álvarez, Alcaldessa de Sant Cebrià de 

Vallalta, per manifestar que si es té en compte els paràmetres que es fan servir per puntuar 

el tipus de municipi, perquè Sant Cebrià està envoltat de bosc.  

Intervé el Sr. Xavier Navalon Nonell, de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’incendis 

Forestals de la Diputació de Barcelona, per manifestar que: “quin municipi és? ... i tant, el 

risc és clau, si, si, és un dels paràmetres que fem servir per puntuar. Una cosa és el barem, 

una cosa és que puntues per concurrència, les sol·licituds arriben i actues per concurrència i 

queden classificades, més enllà del municipi  i la urbanització també té un risc, el municipi en 

té un però la urbanització en té un altre, i Sant Cebrià sempre heu puntuat molt a munt 

perquè realment són els primers a atendre. Un cop ja queda puntuada a dalt, és, quina 

subvenció li dono? Això depèn del nombre d’habitants i es pot donar entre un 80 i uns 100, 

em sembla que vosaltres teniu un 90 o 95%.  
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Se m’havia oblidat una cosa a dir, ja per acabar, que tot això s’ha de mantenir. Fer una 

inversió pública i l’esforç que fem tots plegats en executar les actuacions és per l’obertura, 

per establir les mesures de prevenció, però això s’ha de mantenir, la vegetació creix i això en 

2 anys, 3 anys ja queda abandonat, per això hem llançat  al mercat, a través de l’Organisme 

de Gestió Tributària, hem creat una ordenança fiscal, és una ordenança de preu públic, tal 

com marca la llei, en el que els ajuntaments que vulguin es poden adherir i podeu cobrar un 

nou servei públic a través de l’Organisme que seria el cobrament d’una quota anual que 

pagarien els veïns d’aquella urbanització perquè si us adheriu a aquesta ordenança doncs 

anualment es cobriria aquest import. Hem calculat que el 90% de les urbanitzacions cobrant 

25-30 euros per parcel·lista es podria mantenir anualment la franja, 25-30 euros anuals per 

parcel·lista, es podria donar un servei públic de manteniment d’aquestes franges. A nosaltres 

ens és impossible disposar de partida pressupostària, sóc un tècnic, però realment no trobem 

manera de convèncer cap polític de la casa que ens posi una partida pressupostària que 

hauria d’anar cada any in crescendo perquè cada any obrim franges perquè anualment o 

cada dos anys es puguin mantenir les franges amb diner públic, per tant això crec que és 

una cosa impossible, per tant, ja que és autoprotecció, ja que és una campanya 

d’autoprotecció potser serveixi aquesta campanya per dir-li al veïnat, sí, t’ajudem com a 

administració a implantar aquestes mesures de protecció, te les pagarem, te les finançarem 

però et toca a tu col·laborar, ara, per mantenir-les per sempre. Nosaltres us animem perquè 

no tingueu por i estem a la vostra disposició per explicar-vos amb més calma en què 

consisteix això, però crec que és una oportunitat perquè és terrible i ens fa molt de mal 

veure que una franja després s’abandona i ens està passant, ja.” 

 

Essent les 18:10 hores s’absenta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes, la Sra. Maria 

Camen Ponsa Monge, Alcaldessa de Malgrat de Mar i el Sr. Damià del Clot Trias, Alcalde de 

Vilassar de Mar, i s’incorpora a la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes, el Sr. David Bote 

Paz, Alcalde de Mataró.  

 

El Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del Consell Comarcal del Maresme, altera 

l’ordre del dia dels punts  a tractar a petició de l’Alcalde de Mataró, el punt 3, presentació del 

Servei Acollida de sol·licitants d’Asil i Protecció Internacional a càrrec de la Creu Roja es 

tractarà abans del punt Informes, precs i preguntes.  

 

4.- PRESENTACIÓ DE LA NOVA WEB DEL SERVEI DE METEOMAR DEL CONSELL 

COMARCAL DEL MARESME. 
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El Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del Consell Comarcal del Maresme cedeix 

la paraula al Sr. Joaquim Serra Sellarés, tècnic responsable del Servei Meteomar del Consell 

Comarcal del Maresme, que intervé per dir: “Bona tarda, us hem volgut mostrar el nou web. 

Des de finals de 1994, el Consell Comarcal del Maresme disposa d’un servei de meteorologia 

propi i des d’aquell moment sempre s’ha intentat fer els avisos i les alertes meteorològiques 

que siguin el més immediates possibles, el motiu d’això és que tenim una comarca 

complexa, una comarca en la qual, des que comença a precipitar en zones situades a la 

Serralada Litoral fins que aquesta aigua arriba a desembocar al mar, estem parlant de 5-6 

km, per tant estem parlant de mitja hora de marge, com a molt, i per tant, en determinades 

situacions meteorològiques és imprescindible un avís immediat i ràpid, que s’ha de produir 

un fenomen d’aquest tipus. Actualment en més del 95% d’aquests casos, aquestes situacions 

meteorològiques es preveuen, però hi ha un tant per cent de casos que es veuen a venir, 

podríem dir, i per tant sempre s’ha de fer un seguiment de la situació meteorològica, amb 

aquesta finalitat, el què hem fet és que crear un web de meteorologia que, de fet, pot veure 

qualsevol persona, però que té l’avantatge que hi ha usuaris que anomenem “Premium” que 

serien els alcaldes, tot el personal que cada ajuntament decideixi que ha de rebre les nostres 

alertes i els nostres avisos que ara mateix es fan en format SMS, amb text curt de telefonia 

mòbil, doncs la idea és enviar-los mitjançant notificacions push el telèfon mòbil, per això 

amb aquesta web s’estan desenvolupant també paral·lelament dues apps, una per Android i 

una per Iphone per tal que pugui enviar i rebre aquests missatges d’una forma immediata, 

ràpida i vaja que tothom pugui estar alertat de qualsevol activitat meteorològica, com per 

exemple com la què hem tingut aquesta darrera matinada amb neu amb cotes poc habituals 

en aquestes alçades de l’any i més aquí a la zona del Maresme. El contingut del web l’hem 

dividit en 4 parts: predicció, temps actual, estacions i serveis. En el cas de la predicció, 

tenim la predicció municipal, per cada un dels 30 municipis de la comarca, predicció a 7 dies, 

la d’avui matí i tarda, la de la resta, una predicció per cada dia, jo ara no estic identificat si 

estigués identificat, vaig a fer-ho ... en el moment que estic identificat i cadascú dels 

alcaldes, també, cadascuna de les persones que decideixi cada ajuntament tindrà el seu 

password, jo com que estic identificat com a ciutadà de Mataró, directament em dona la 

predicció de Mataró, però puc escollir qualsevol altre municipi del Maresme, qualsevol altre 

municipi dels 30 que hi ha a la comarca; per exemple, Santa Susanna, a veure quin temps 

ha fet aquest matí? Quin temps farà aquesta tarda? Núvols prims. Quin temps farà demà? 

Bon temps, la temperatura mínima prevista, la màxima prevista, la possibilitat de 

precipitacions o el vent, l’estat de la mar. Això pel que fa a cada un dels municipis fins a 7 

dies. També o veiem aquí amb l’evolució de les temperatures mínimes, les temperatures 

màximes i els símbols representatius de cada un dels dies; predicció pel Maresme, el mateix, 

avui matí, avui tarda, que la situació ha canviat radicalment, demà i demà passat amb text 

que acompanya la predicció i perquè la persona d’aquí la comarca que no vulgui mirar 

prediccions en altres indrets, té també la possibilitat de tenir la predicció d’avui i dels tres 

propers dies en el conjunt de Catalunya. Quan estic identificat tinc una altra avantatge, i és 

que tinc un xat amb el qual... darrerament ens hem trobat molt que hi ha tècnics, sobretot, 

algun alcalde, que ens demana previsions molt concretes, per exemple: aquesta tarda són 
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les Santes de Mataró i la tècnica de cultura ens demana la predicció no sé perquè la situació 

meteorològica no acaba d’estar molt clara i vol saber quin temps farà perquè han de fer... no 

sé, el despertament bellugós, doncs ens demanen la predicció fins el punt que ens truquen 

en qualsevol moment del dia, cosa que no em sembla malament però d’aquesta manera 

poden enviar un missatge i dir-nos: aquesta tarda ha de ploure a Mataró? Nosaltres rebrem 

el missatge i des de qualsevol indret els podrem contestar si hi ha la possibilitat de 

precipitació, més o menys a quines hores plourà i això és una eina que és molt important i, 

de fet, és la eina que permet que en tot moment els ajuntaments de la comarca sapigueu 

que hi ha un servei que està vetllant per la seguretat d’una banda, que és l’objectiu principal 

d’aquest servei, però també per oferir-vos un servei de qualitat, en el sentit de poder-vos 

orientar si heu de muntar un escenari, heu de fer qualsevol activitat que s’hagi de fer a l’aire 

lliure per part del vostre ajuntament. Darrerament són moltíssimes les trucades d’alcaldes, 

però sobretot també de tècnics per organitzar events a l’aire lliure per això, no? Per tema de 

pluges, si farà molt de vent, mercats ... d’aquesta manera tindrem una línia directa de 

comunicació amb el servei que en qualsevol moment podeu fer servir, enviant un missatge i 

se us contestarà amb la predicció o amb el que heu sol·licitat del Maresme i de la resta de 

Catalunya, si s’escau, però sobretot de la zona del Maresme.  

 

Essent les 18:15 hores, s’absenta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes, la Sra. 

Annabel Moreno Nogué, Alcaldessa d’Arenys de Mar.  

 

Llavors tenim l’apartat de temps actual és això, de les tretze estacions meteorològiques que 

tenim al conjunt de la comarca, veure les dades que tenim actualment, per exemple: Arenys 

de Mar, ara mateix hi ha una temperatura de 5 graus i 2 dècimes; a Can Masuet de Dosrius, 

8 graus i 2 dècimes; a Collsacreu, 10 graus i 3 dècimes; a Palafolls, 11 graus; al centre de 

Mataró, que és una estació que hem instal·lat fa poc temps, a finals de l’any 2016, 10 graus 

amb 8; a Tiana, 7,9 graus; per tant, podem veure les temperatures que hi ha en aquest 

moment, podem veure la pluja que s’ha registrat en el dia d’avui, això és en 24 hores, doncs 

23 litres al centre de Mataró, 40 litres a Tiana, en forma de neu, per cert, estem parlant de 

20 centímetres. L’estació de Tiana està on hi ha l’observatori astronòmic a 225 metres, 

doncs allà hem tingut un gruix de neu realment important; 23 litres a Mataró, ..., la 

irradiància, la irradiació solar, la velocitat del vent, la direcció.. és a dir, paràmetres que ens 

permeten fer un seguiment de la situació meteorològica. Tots els tècnics de protecció civil 

això els encantarà perquè podem fer el seguiment, podem veure imatges del radar, en 

aquest cas de l’Agència Estatal de Meteorologia, ara mateix no hi ha precipitació a cap punt 

de Catalunya, o també podem veure imatges del satèl·lit Meteosat en aquest cas, facilitades 

per Eumetsat, Agència Europea que gestiona el satèl·lit Meteosat. Es pot ampliar aquesta 

imatge i veure la borrasca que ens ha creuat avui que ja tenim a la zona de Còrcega i 

Sardenya. Tornant al nostre web, tenim després també, quan hem vist ja el temps real, el 

temps passat, el que registra les nostres estacions, per exemple, en el cas de Sant Vicenç de 

Montalt, volem saber la temperatura que hi ha hagut en els dos últims dies, veiem l’evolució 

21 
 



gràfica del què ha experimentat la temperatura al llarg dels dos últims dies, aquí tenim 

l’evolució; ara, el contrast és una mica rar, però es veu bé, podem veure l’evolució que ha 

experimentat les temperatures dels últims dies, podem fer tants dies com registres hi hagi 

de l’estació meteorològica i en el cas de les persones que no estiguin identificades només 

tindran 7 dies de dades dels últims 7 dies, i en el cas vostre, tindreu tot el registre 

d’informació que hagi generat una estació meteorològica concreta, a part d’un resum del 

temps que hi ha hagut avui i la temperatura actual, la màxima, la mínima, la humitat, la 

precipitació que hi ha hagut, com a aquí 13,2 a Sant Vicenç de Montalt, això pel que fa a les 

estacions. Pel que fa a serveis, entre d’altres, la petició d’informes, una altra de les peticions 

més importants que tenim ja no només per alguns ajuntaments és que ens demanen per 

qüestions de danys patrimonials doncs perquè cau una branca d’un arbre, una ventada i cau 

sobre un cotxe i hi ha una reclamació per part d’un ciutadà. També sobretot pels mateixos 

ciutadans a l’hora de la cobertura de les companyies d’assegurances, aquestes companyies 

demanen certificats oficials que demostrin que tal dia va fer tant de vent o va ploure tants 

litres per metre quadrat, a través del mateix web podran omplir aquest formulari, nosaltres 

ens posarem en contacte i la diferència que tenim nosaltres amb altres serveis que també 

ofereixen certificats és que, nosaltres si que fem certificats del servei meteorològic de 

Catalunya ens dirà: molt bé, passi per caixa i el certificat és aquest, independentment si ens 

cobreix o no l’asseguradora, nosaltres primer truquem a la persona, li demanem la seva 

pòlissa, posem pel cas que és vent, a partir de quina velocitat del vent li cobreix, 72 km per 

hora, doncs perfecte perquè en el municipi on vostè ens demana o el més proper, si no hi 

estació meteorològica, la velocitat va ser de 82, per tant, li cobrirà, per tant li fem el 

certificat, pagarà, però li fem el certificat que sabem que cobrarà de la companyia; això per 

tots els ajuntaments que tenen conveni amb el Consell Comarcal. Després, quan estic, el 

més important, l’eina bàsica, dir que, les estacions meteorològiques, ara no hi ha cap avís 

però generen avisos automàtics a partir de determinats paràmetres que els hi hem 

configurat, en el cas del vent, per exemple, a partir de 60 km/h, quan una estació 

meteorològica automàtica registra una velocitat superior als 60 km/h automàticament 

genera un avís que rebreu per push també amb l’app instal·lada i això, pels tècnics de 

protecció civil hi hagi o no una alerta meteorològica si més no ja els serveix per estar a 

l’aguait i dir, ostres, la intensitat del vent comença a ser molt elevada, el mateix amb la 

pluja, ostres tenim una alerta per pluja, sembla que de moment no ha de ploure, ostres, els 

de Palafolls reben un avís que els de Tiana comença a ploure, això permet fer un seguiment i 

veure com la precipitació es va desplaçant de sud cap a nord a través de les imatges de 

radar o senzillament veient com van evolucionant en els mapes que hem vist abans de 

temps actual les pluges a la comarca, aquells mapes s’actualitzen cada 5 minuts, cada 5 

minuts tenim dades actualitzades de les 13 estacions meteorològiques; el mateix amb les 

alertes meteorològiques, nosaltres quan enviem una alerta meteorològica, en el moment en 

que nosaltres publiquem l’alerta, és a dir, si jo ara mateix detecto una situació que ens ha 

d’afectar demà, jo publicaré l’alerta meteorològica i automàticament els usuaris “Premium” la 

veuran, sortirà alerta meteorològica, posem per cas, per neu en cotes baixes, en canvi el 

ciutadà de peu, la persona que no està identificada veurà aquesta alerta només en l’interval 
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en que està activa la alerta, no sé si m’he explicat prou bé, si diem per exemple que hi ha 

possibilitat de neu en cotes baixes demà de 12 del migdia a 6 de la tarda, l’usuari de peu 

veurà que a les 12 del migdia, quan es connecti a les 12 i 1 minut veurà una alerta 

meteorològica però quan es connecti a les 6 i 1 minut de la tarda haurà desaparegut, ja no la 

veurà més, només la veurà en aquest interval, en canvi les persones actuants en matèria de 

protecció civil, policies locals,  que han de rebre, que els ajuntaments han de decidir que han 

de rebre aquests avisos, el rebran immediatament, és a dir, ara. Això és important també 

perquè això que dèiem ara, abans de la immediatesa d’enviar un comunicat que sigui el més 

ràpid possible i després fer-ne un seguiment a través del xat poder connectar amb nosaltres 

i poder veure que us responem a les vostres necessitats en cas de prediccions 

meteorològiques i el que convingui que tingui a veure amb la meteorologia, aquesta app, que 

està en beta, l’app ja està disponible per Android, si busqueu Meteomar-CCM, ja està 

disponible, per Iphone encara no però ho estarà properament, per tant.., en principi, la 

setmana que ve, al llarg d’aquesta setmana hauríem d’anar tancant perquè tot això s’està 

acabant de configurar, hi pot haver encara algun error, al llarg d’aquesta setmana hauria de 

quedar tot perfectament en funcionament i el que sí que us enviarem i us demanarem és que 

ens actualitzeu el número de telèfons mòbils on s’han d’enviar les alertes meteorològiques, 

no perquè s’enviïn, perquè a partir d’ara s’enviaran des de l’app, però mai se sap, el sistema 

informàtic pot caure, pot haver-hi qualsevol problema, llavors hem de tenir el recurs d’enviar 

un SMS, si s’escau, però d’entrada, la prioritat i la forma d’enviar les alertes 

meteorològiques, a partir d’ara a través de l’app de meteorologia, la idea és aquesta, per la 

immediatesa la facilitat de l’enviament i tot plegat és el que creiem que és més interessant 

des d’un primer moment, quan vàrem començar, les alertes s’enviaven per fax, suposo que 

ho recordareu, imagineu-vos enviar 30 fax, actualment la tecnologia si que ho permet, però 

en aquella època no, era un per un, literalment, enviàvem els fax, un per un, i el fax es 

menjava el paper i el tornaves a posar i marcaves un altre número i així funcionava, llavors 

vàrem instaurar el sistema d’avisos per busca persones com fan els hospitals però vàrem 

poder comprovar que era un sistema que fallava molt pel que fa a cobertura aquí al Maresme 

per les valls, les rieres... molts municipis tenien molts problemes que no rebien els 

missatges; finalment, quan tothom anava amb telefonia mòbil vàrem començar a enviar-los 

a través SMS, i ara creiem que la millor manera és aquesta i per això hem desenvolupat 

aquesta eina que crec que serà, vaja, que és una eina que anirà molt bé.”    

 

Essent les 18:25 hores, s’absenten de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes, el Sr. Valentí 

Agustí Bassa, Alcalde de Palafolls i el Sr. Xavier Godàs Pèrez, Alcalde de Vilassar de Dalt.  

 

5.- PRESENTACIÓ DE LES FONTS DE FINANÇAMENT DEL SERVEI D’ACOLLIDA DE 

DONES MALTRACTADES I ELS SEUS FILLS. 
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El Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del Consell Comarcal del Maresme cedeix 

la paraula al Sr. Jordi Mir Boix, Conseller Delegat de l’Àrea de Benestar Social, Cultura, 

Consum i Salut Pública, del Consell Comarcal del Maresme, que intervé per dir: “Bona tarda 

a tothom. Bé, el punt en el ordre del dia té una mica de trampa, ara veureu perquè. El que 

us volem parlar és del servei d’acolliment d’urgències per a dones víctimes de violència 

masclista i pels seus fills i filles. Ho exposaré de la següent manera, primer parlarem de la 

situació actual, quina és la situació actual, després veurem quina problemàtica comporta el 

tractament que s’està fent actualment d’aquest tema i, en tercer lloc, parlarem d’una 

proposta de solució que volem posar i sotmetre a la vostra valoració perquè necessitem la 

conformitat de tots els ajuntaments implicats per poder-ho tirar endavant. Després, al final, 

us donarem la documentació perquè tothom la tingui, em sap greu que hi ha alcaldes i 

alcaldesses que han hagut de marxar i ja els farem arribar perquè considerem que és un 

tema aparentment menor, té la seva rellevància. Bé, l’objectiu del servei que s’està duent a 

terme fins ara, és proporcionar a les dones que són víctimes, malauradament, de violència 

masclista i els seus fills i filles, en primer lloc, un lloc d’estada temporal durant 15 dies, així 

és com ho tenim estipulat, eh? Que tinguin un lloc d’estada temporal en 15 dies, també 

donar-los un suport de contenció emocional i un pla de treball i atenció amb els serveis 

socials de cada municipi i això, fins que la dona pugui ser traslladada a un recurs de més 

llarga estada, estem parlant exclusivament del servei aquest  d’estada de 15 dies, això és el 

que tenim, i fins ara, com es finançava, com s’està finançant, bé doncs a través del 

Contracte Programa que està signat entre el Consell Comarcal i el Departament de Treball, 

Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, tenim una dotació de 7.500 euros cada 

any que rep el Consell Comarcal. El problema què passa? Que si l’estada es perllonga més de 

15 dies, qui se n’ha de fer càrrec és el municipi en el qual està empadronada aquella dona, 

d’acord? És a dir, el Consell Comarcal finança els primers 15 dies de l’estada, si pel motiu 

que sigui, com ara veurem, aquella persona o aquella família han d’estar més de 15 dies, a 

partir del 16è dia ho paga cada ajuntament afectat. Es clar, el problema ja podeu deduir  

quin és, primer, fruit que els recursos de llarga estada estan col·lapsats doncs les persones 

aquestes, en lloc de passar el 16è dia a un recurs de llarga estada, s’han de quedar més dies 

en aquest recurs que posa disponible el Consell Comarcal però comença a pagar cada 

municipi, per tant, s’allarguen les estades urgents fins a 3 mesos, ja no complint aquests 15 

dies sinó que per falta de possibilitat de derivar-les cap a un altre lloc de llarga estada, han 

d’estar fins a 3 mesos, la qual cosa comporta un increment de cost que corre a càrrec dels 

municipis que pot arribar a uns 4.000 euros per família, i què passa? que els municipis 

prèviament no ho tenen contemplat i no tenim la disposició pressupostària suficient en molts 

casos, per això et pot passar en el mes de gener, et pot passar al llarg de l’any, i es pot anar 

allargant durant dies, setmanes i mesos, llavors, el què proposem és donar-li una mica de 

certesa en aquesta situació, eliminar aquestes incerteses, eliminar aquesta volatilitat, 

aquesta loteria que potser que en un municipi li toquin 2 casos, l’any vinent no li toca cap o li 

toca al municipi del costat, etc... Llavors per reduir aquesta incertesa, el que proposem 

ampliar el número d’estades reservades de 153 a 730 la qual cosa dona cobertura per 

l’equivalent a dues famílies durant un any, distribuint el cost entre els municipis de l’àrea 
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bàsica del Maresme, aquí no hem contemplat els municipis que esteu per sobre de 20.000 

habitants, però si necessitéssiu també aquest recurs, podríem parlar i podem parlar de 

quines condicions i demés amb els nostres serveis de benestar social. I com ho faríem? 

Doncs amb un cost fix que correria a càrrec del Consell Comarcal que són aquests 7.500 

euros i amb una aportació variable i amb una proporció, en funció de la població femenina de 

cada municipi que aniria entre 772,67 euros i 1.792,71 euros segons el nombre de dones 

residents a cada municipi. D’aquesta manera aconseguim vàries coses importants, primer, 

que assegurem la cobertura de l’allargament de les estades per violència masclista, aquí no 

hem d’estar pendents de si l’ajuntament té recursos o no, per perllongar aquests 15 dies 

inicialment previstos. També, una altra avantatge és el cost es distribueix de manera 

proporcional entre els municipis, que es pot preveure i pressupostar el cost màxim del 

servei. Aquí no estem dient que hi haurà una despesa obligada entre els 776 i 1.700 i escaig 

de cada municipi, si no que això és el que cada municipi hauria de pressupostar, no vol dir, 

en una partida exclusiva específica sinó que dintre de la partida d’ajuts socials, etc... fer, 

aquesta reserva, ara ja, per aquest exercici vigent 2018, i si realment, un municipi, el que 

sigui no ha tingut cap cas de violència masclista que haguem d’acollir a una dona més de 15 

dies en aquest recurs que tenim, ens aquests habitatges, doncs no se li passaria cap cost, 

d’acord? Queda clar, això? No és una despesa ja consolidades sinó que s’ha de pressupostar, 

si a final d’any no hi ha res, pagarà zero; i si ha tingut un cas, pagarà com a màxim el què 

tingui establert en funció de la població femenina de cada municipi, amb la qual cosa, el que 

estem fent és garantir-nos un topall i alhora assegurar que hi haurà finançament, i també, la 

última avantatge és que d’aquesta manera evitem conflicte entre municipis en casos de 

dones itinerants, és a dir, una dona que està empadronada.... m’ho invento, a Santa 

Susanna i resulta que després se n’ha anat a viure a Sant Pol de Mar, clar, doncs qui es fa 

càrrec del finançament de l’estada més llarga de 15 dies d’aquesta dona en l’habitatge 

d’acollida d’emergències? Santa Susanna o, com que estava vivint a Sant Pol de Mar quan va 

passar la problemàtica, qui es fa càrrec? llavors, per evitar aquesta problemàtica entre 

municipis doncs pensem que la proposta solucionaria aquest problema. Bé, requisits per tirar 

endavant aquesta proposta? Que entenem que és fàcil d’acceptar, doncs és l’acceptació i el 

compromís per 4 anys per poder contractar el recurs de tots els municipis, aquí necessitem 

que tots hi estiguem d’acord i demanarem que cada municipi, doncs, signi la fitxa 

corresponent del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’ajuntament en 

matèria de serveis socials. Properament us farem arribar aquest model que sigui signat i 

aprovat, si s’escau, en Juntes de Govern de cada ajuntament, entenem que és una millora 

per tots, perquè com dic, eliminem riscos que a algú se li dispari una despesa que és 

incontrolable a priori i d’aquesta manera, de forma solidària, tots col·laborem a rebaixar 

aquest risc. En principi esta pensat pels municipis de l’àrea bàsica, de menys de 20.000 

habitants, però si hi ha un municipis fora de l’àrea bàsica: Mataró, Premià de Mar, Pineda de 

Mar, Vilassar de Mar i el Masnou, poden sol·licitar-ho i ja mirarem amb la directora de l’Àrea 

de Serveis a les Persones com podem arribar a un acord, a quin preu podem estipular perquè 

sigui viable la vostra petició. Gràcies a tothom.” 
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Essent les 18:35 hores, s’absenta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes, el Sr. Joan 

Rabasseda Ferer, Alcalde d’Arenys de Munt. 

 

6.- EMISSIÓ D’INFORME, SI S’ESCAU, DE L’APROVACIÓ I MODIFICACIÓ DE 

DIVERSES ORDENANCES REGULADORES DE PREUS PÚBLICS DEL CONSELL 

COMARCAL DEL MARESME. 

 

Seguidament el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del Consell Comarcal del 

Maresme dóna la paraula a la Sra. Anna Antoja Serra, gerent del Consell Comarcal del 

Maresme, que intervé per exposar el següent punt de l’ordre del dia: “Bona tarda, es tracta 

d’emetre informe favorable en relació a l’expedient de modificació de l’Ordenança General de 

gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de dret públic del Consell Comarcal del 

Maresme. És bàsicament, per adaptar-la a la normativa que demana la Diputació de 

Barcelona en tant que el Consell Comarcal ha delegat les competències per la recaptació a 

l’Organisme de Recaptació de la Diputació, i és adaptar aquesta ordenança al què demana la 

Diputació. El segon punt és l’aprovació d’una ordenança nova reguladora del preu públic per 

la presència dels mitjans de difusió del Consell Comarcal del Maresme; Aquesta ordenança 

està destinada a aquelles administracions ens del sector públic o entitats del tercer sector 

que volen tenir presència als mitjans de difusió del Consell Comarcal del Maresme ja sigui 

per temes de patrocini, ja sigui internet, en els app de telefonia mòbil o en les falques 

d’emissió de ràdio en les ràdios municipals.”   
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Seguidament es sotmet a votació el present punt de l’Ordre del Dia, procedint a la votació de 

la proposta d’acord que consta a l’expedient, essent que per unanimitat dels/les senyors/res 

alcaldes/alcaldesses assistents, s’aproven els següents acords:  

 

“Vista l’Ordenança General de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic del 

Consell Comarcal del Maresme i dels seus organismes autònoms, aprovada en la sessió 

plenària ordinària de data 18 de novembre de 2008 i publicada en el BOPB núm. 13 de 15 de 

gener de 2009,  

 

Vist que en data 24 de gener de 2017, el Ple del Consell Comarcal del Maresme va aprovar la 

delegació en la Diputació de Barcelona, a través de l’Organisme de Gestió Tributària, 

exerceixi les competències de recaptació dels ingressos de dret públics de diversos serveis, i 

posteriorment aquesta delegació va ser modificada per acord de Ple de data 21 de març de 

2017, 

 

Vist l’informe emès per la Intervenció de Fons de data 13 de març de 2018, de proposta per 

aprovació de la modificació de l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i 

recaptació dels ingressos de dret públic del Consell Comarcal del Maresme, 

 

Vist l’informe emès pel Tècnic del Pla Estratègic, juntament amb l’informe d’estudi econòmic 

emès per l’assessor interdepartamental, ambdós de data 2 de març de 2018, on es motiva la 

creació de la nova ordenança de preu públic per a la presència als mitjans de difusió del 

consell Comarcal del Maresme d’iniciatives d’utilitat i/o interès públic, 

 

Vist informe favorable emès per la Intervenció de Fons de data 13 de març de 2018, 

 

Atès l’article 19.2.b) de. Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, 

 

Es proposa al Consell d’Alcaldes l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- INFORMAR FAVORABLEMENT l’expedient de modificació de l’Ordenança General de 

gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic del Consell Comarcal 

del Maresme, d’acord amb el text definitiu que consta al present acord com a Annex I a tots 

els efectes legals. 

 

SEGON.- INFORMAR FAVORABLEMENT l’expedient d’aprovació de l’Ordenança reguladora del 

Preu Públic per a la presència als mitjans de difusió del Consell Comarcal del Maresme, 

d’acord amb el text definitiu que consta al present acord com a Annex II a tots els efectes 

legals.” 
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A continuació es passa a tractar el punt 3 de l’ordre del dia, alterada a petició de l’Alcalde de 

Mataró.  

 

3.- PRESENTACIÓ DEL SERVEI ACOLLIDA DE SOL·LICITANTS D’ASIL I PROTECCIÓ 

INTERNACIONAL A CÀRREC DE LA CREU ROJA. 

 

El Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del Consell Comarcal del Maresme cedeix 

la paraula al Sr. Enric Morist, coordinador autonòmic de la Creu Roja, que intervé per 

manifestar que: “Gràcies president, alcaldes i alcaldesses, companys del Maresme. Jo sóc 

coordinador de Creu Roja a Catalunya i m’acompanya el coordinador de la Creu Roja al 

Maresme, en Santi, només us prendrem vuit o deu minuts per explicar-vos que vàrem 

demanar aquesta reunió per explicar-vos directament i després si algú de vosaltres o del 

vostre municipi vol alguna aclariment o alguna reunió, encantats per explicar-vos el què 

estem fent amb l’acollida de refugiats, en aquest cas, en un dels programes que tenim, que 

en aquest cas també tenim aquí al Maresme i us donarem també, actualitzarem quatre 

dades de l’arribada de sol·licitants d’asil, alguns d’ells dins del programa oficial i d’altres de 

manera fora de programa que també coneixeu segur i és conegut, no?. El primer de tot és 

una fotografia que tenim introduïda que tampoc l’he volgut treure, que no és tan sols de les 

persones que estan arribant sinó on tenim els col·lapses humanitaris en aquest moment i 

que estem atenent diferents organitzacions internacionals, entre elles la Federació 

Internacional del Moviment de la Creu Roja Mitja Lluna Roja i una mica, quines són les 

situacions. Sabeu que fins l’any passat abans de l’acord de la Unió Europea amb Grècia, 

l’entrada principal es traduïa entre Grècia i Turquia, el pas de persones va quedar tancada fa 

un any amb l’acord que ja heu conegut, tot i així tenim encara unes 80.000 persones als 

camps de Grècia pendents de reubicació als diferents estats europeus, sabeu perfectament 

que hi va haver una acord fa dos anys i mig de distribució de persones entre els diferents 

estats de la unió europea que és un acord que pràcticament només s’ha pogut executar 

entre el 15 i 20% d’aquell primer acord. Aquestes 80.000 persones que estan en aquests 

moments als camps de Grècia, algunes d’elles en camps que està treballant la nostra 

organització i altres organitzacions humanitàries, estan en una situació a-legal, per  

entendre’ns, no estan transferits a diferents països, tampoc han estat de moment retornats, 

però és una situació que ens preocupa, però molt. L’altra a-legalitat és que tenim Turquia 

2.500.000 de persones en els diferents camps que han arribat, no només del conflicte de 

Síria, actualment tenim entre 43 conflictes armats oberts al món, alguns més coneguts i 

altres menys, però n’hi ha 43 i el què provoca és el desplaçament de milions de persones, 

no? S’ha traslladat, ja sabeu, s’ha traslladat aquesta tensió més informativa tot i que Turquia 

i Grècia encara hi ha pas de persones, s’ha minimitzat moltíssim per les dificultats que hi ha, 

aquesta pressió s’ha traslladat a Itàlia i Líbia. A Líbia, en aquests moments, tenim 1.500.000 

de persones, Líbia com sabeu és un estat fallit, amb tres estats, de fet, dins d’un estat i un 

nivell de perillositat molt important, tenim 1.500.000 de persones, perquè la zona més 

propera de pas entre Europa i els conflictes dels que venen no només de Síria sinó també 
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d’aquesta zona. També s’ha traslladat, s’ha augmentat moltíssim la pressió a la frontera sud 

de l’estat espanyol, aquesta és una altra via, l’arribada per aquesta zona és històricament 

des de fa molts anys no, però va haver una gran onada dels anys 90, primers del 2000, 

recordeu d’entrada humanitària de pateres i de persones que fugien en aquest cas de 

situacions d’extrema pobresa, també d’algun conflicte armat, s’hi ha ajuntat ara també 

persones que venen de conflictes armats i tenim també milers de persones que estan 

arribant a aquesta frontera, sol·licitants d’asil, persones que fugen de situacions de pobresa, 

sinó també sol·licitants d’asil amb entrades que l’any passat a l’estat espanyol van ser de 

20.000 persones i aquest any es preveuen unes 30.000 i per tant anem a xifres de l’any 

2000, pràcticament de les entrades de la frontera sud. I aquesta és la situació, el panorama 

que tenim internacional. Perquè ens puguem explicar, el primer que hem de dir és que les 

persones que tenim, en aquest cas, a Catalunya, si voleu alguna dada de l’estat també us la 

puc dir, però en aquest cas, de Catalunya, diguem-ne que no són les persones només que 

han arribat re assentades o reubicades dels programes oficials, és a dir, les que venen de 

Grècia, del Líban i de Turquia, són els tres punts de concentració d’aquests programes 

oficials, no només són aquestes persones que a Catalunya són unes 400, d’aquest programa, 

aquest darrer anys 2017 que estan distribuïdes entre diferents entitats i que després 

explicaré molt ràpidament, sinó que han sol·licitat l’asil el 2017 a Catalunya només, estem 

parlant de dades de Catalunya, aquestes dades són del novembre però pràcticament ens 

acostem a 3.000 persones que sol·liciten l’asil a Catalunya; només d’aquestes 3.000, unes 

400 són del programa oficial, entre 500 i 600 han entrat per l’aeroport del Prat, que és zona 

fronterera, i la resta han arribat en múltiples varietats per dir-ho suaument, per múltiples 

varietats, aleshores, aquesta xifra, perquè vostès es puguin fer una idea de l’evolució que ha 

tingut, aquesta xifra, gairebé 3.000 persones, fa dos anys era de menys de 1.000 i fa tres 

anys era menys de 500, estem triplicant xifres d’arribada de sol·licitants d’asil, a banda és 

conegut per vostès, bé ho han viscut i segur que ho han parlat, l’arribada molt massiva, en 

aquest cas de menors no acompanyats, estem arribant a xifres mensuals de pràcticament 

200 persones a Catalunya des de fa 6 mesos i tot això, el que està provocant, nosaltres com 

a organització humanitària és un cert col·lapse en tot el sistema, no només jurídic, sinó 

d’acollida logística i és fruit de tot el què hem vist anteriorment. Aleshores, aquestes gairebé 

3.000 persones que han entrat, són persones que a Catalunya fan la sol·licitud d’asil, el qual 

com saben vostès no vol dir que automàticament se’ls reconegui l’asil, de fet, en aquests 

moments prop del 50% de les sol·licituds d’asil venen denegades, és veritat que aquests 

sol·licituds d’asil, de les que són d’origen sirià, el 80% venen aprovades però la resta no, de 

fet tenim múltiples comunitats de països que com deia amb conflictes armats o situació de 

violència: Hondures, Veneçuela, Ucraïna, Síria... múltiples països que hi ha situacions, 

pràcticament de semi-guerra. És veritat que una vegada sol·liciten l’asil, aquestes 

pràcticament 3.000 persones que fan la sol·licitud d’asil, els assignen una plaça en el 

programa, una vegada han entrat, que les assigna el ministeri, que és qui té les 

competències de les polítiques d’asil i d’exterior, les competències generals són els estats, la 

majoria d’estats, i en aquest cas l’estat delega a diferents entitats la gestió d’aquest 

programa que diguem oficial, una d’elles és la Creu Roja, però saben que a Catalunya hi ha 

32 
 



diverses entitats com el Comitè Català d’Ajuda al Refugiat, com ACEM i altres més petites. És 

veritat que aquesta primera, les primeres persones que arriben passen per Creu Roja perquè 

el primer filtre que es fa és fer la sol·licitud i aquesta sol·licitud es fa generalment en un 80-

90% a través del SAIER, el Servei d’Atenció a l’Immigrant i Refugiats, que tenim a la ciutat 

de Barcelona però es pot fer també a qualsevol altre municipi, ho fan els nostres advocats 

que ho fan davant de la subdelegació del govern a les dues oficines que té obertes, aquesta 

sol·licitud d’asil. Perquè vostès vegin ràpidament la fotografia de quines són les fases, a la 

persona se li assigna una plaça i en aquest cas, si és una plaça a Catalunya, a les sis entitats 

que gestionem són les fases del programa; diguem-ne que n’hi ha tres, una és la d’acollida, 

sempre entre 6 i 9 mesos, l’altre és la d’integració, és la fase que es fan directament a molts 

municipis, entre 6 i 12 mesos, i finalment hi ha una fase que s’allarga si no s’ha aconseguit 

autonomia financera sobretot, de 6 mesos més, per tant, el màxim són 24 mesos de 

programa que finança total o parcialment el ministeri d’assumptes socials, en els programes 

oficials, és veritat que hi ha persones que sol·liciten l’asil i, després, per múltiples motius no 

entren en programa, diferents, de vegades per opcions personals, diferents, diferents 

motius, són molt diverses. Aleshores, les fases d’acollida, en aquests moments a Catalunya 

hi ha pràcticament unes 600 places d’acollida cada sis mesos, això vol dir 1.200 places a 

l’any, d’aquestes 600 places d’acollida, la Creu Roja en té 300 distribuïdes en 10 centres a 

tot Catalunya, nosaltres hem fet una extensió territorial d’aquests centres on hi ha 

professionals de la nostra organització que amb la col·laboració amb els serveis socials de 

cada zona i amb els serveis sanitaris i d’ensenyament de la Generalitat, policial i altres, 

coordinem aquesta atenció. Vàrem obrir nosaltres fa  un any, pràcticament, o fa uns mesos, 

no?  Si, pràcticament un any, 8 mesos, vàrem obrir un d’aquests centres a Mataró a on hi 

tenim 19 places i on fan aquesta estada entre 6 i 9 mesos, i tots ells han de passar 

forçosament la fase d’integració que ja es fan en diferents municipis, aleshores nosaltres 

quan vàrem estar treballant a l’ajuntament de Mataró i amb l’alcalde, li vàrem demanar que 

ens agradaria poder-nos dirigir al conjunt de municipis a través del Consell Comarcal, primer 

per explicar-nos per si en alguna ocasió ens puguin interpel·lar, i després per demanar 

l’ajuda, en el sentit que nosaltres, la nostra estratègia, si podem dir-ho així, d’integració 

d’aquestes persones, és una estratègia de difusió en el territori, és a dir, d’expansió, no és 

una estratègia de concentració de persones, al contrari, moltes d’aquestes persones venen i 

es quedaran a refer les seves vides aquí, no podran retornar, diguem-ho així, i per tant la 

nostra estratègia de concentració de persones, al contrari, entenem que moltes d’aquestes 

persones venen i es quedaran a refer les seves vides aquí, no podran retornar, digue’m-ho 

així, i per tant la nostra estratègia és fer petits grups, inclús algunes famílies que vagin al 

màxim de municipis possible perquè entenem que és la millor manera d’integrar-se, 

aleshores, com saben vostès, els sol·licitants d’aquest programa, al cap de 6 mesos tenen 

automàticament permís de treball, tinguin oferta de treball o no, això és una diferència com 

saben amb altres col·lectius, aleshores això també ens dona una oportunitat de vincular la 

formació que tenen cada una d’aquestes persones i la seva expertesa amb oportunitats que 

hi hagi laborals a diferent territori, formació, etc... aleshores, on estem tenint nosaltres les 

dificultats? En l’habitatge, que és una prioritat i una dificultat per moltes persones 
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vulnerables i no vulnerables a diferents llocs i en el treball que també és una altra dificultat 

tot i que això hi ha més oportunitats. Aleshores, a nosaltres, en el cas del Maresme, cada 6 

mesos entren aquestes 19 places aproximadament, surten i el primer que intentem és 

treballar amb els nostres companys de les creus roges del Maresme i dels ajuntaments de 

vostès, la possibilitat que alguna de les persones, famílies o nuclis que han estat en aquests 

centres puguin integrar-se a la comarca, buscant un perfil, treballant amb l’ajuntament, 

perquè entenem que són molt diferents i això és gairebé una feina artesanal, aleshores 

demanar-los aquest suport, dir-vos que ens posarem en contacte amb vosaltres o al revés,  

contactant amb Creu Roja i que puguem treballar aquest aspecte. Aquesta és la fotografia 

que tenim en aquests moments a Catalunya de places d’acollida i places d’integració. Com 

varen estar vostès als quatre territoris de Catalunya, aquest procés, preveiem que això 

durarà anys, al contrari, que augmentarà perquè les dades són les que ja han vist i és la 

legalitat que s’acaba imposant per molt que es tanquin fronteres i que es posi portes al mar. 

La gent, generalment no es vol morir i el que fa és intentar buscar una solució, buscar una 

sortida, vaja, el que vàrem fer nosaltres i el què faríem. Aleshores, el que no treu les grans 

dificultats que hi ha de manca de recursos, la manca de places, això és evident i ho entenem 

perfectament. Aquesta és una fotografia de les comarques de Barcelona, en blau, els llocs on 

tenim els centres d’acollida, en vermell, alguns dels municipis del Maresme on tenen famílies 

o persones que estan a la 2a fase d’integració i això és una fotografia que es va movent 

evidentment cada setmana, perquè cada setmana entren i surten persones d’aquest 

programa. Això és el que els intentava explicar abans, una cosa són les fases oficials, 

acollida, l’altre són les persones que viuen a Catalunya i sol·liciten l’asil, com poden veure, 

les xifres s’han triplicat en molt poc temps, això és a banda de les persones que arriben via 

pateres pel sud o menors no acompanyats, això són xifres a banda del què els he comentat 

abans, bé, aquestes són les passes que tenim operatives com a Creu Roja, d’acollida i 

d’integració i bé, nosaltres, en quin tema estem? En la recerca d’habitatges, per aquest 

habitatge nosaltres tenim un finançament que podem fer front però estem tenint molta 

dificultats en trobar habitatge per aquest perfil per raons molt diverses, no podem tampoc... 

moltes raons, unes són econòmiques perquè és més car del que puguem pagar, altres són 

per dificultats de tenir confiança amb aquest col·lectiu, múltiples con segur ja poden 

entendre. Després tot el tema d’ocupació ho treballem molt, el què estem buscant és que en 

24 mesos màxim tinguin autonomia i aquestes persones puguin per elles mateixes, les seves 

famílies i no tinguin cap necessitat d’ajuda, perquè al final, si es queden aquí entraran en el 

sistema i el sistema carrega sobre els municipis, carrega sobre els serveis socials.. per tant, 

si podem treballar abans tot això, jo crec que inclús des del punt de vista econòmic, no 

només emocional sinó també moral, avançar-nos i treballar les persones que si és possible 

aquesta integració, hem incrementat molt tot l’aprenentatge d’idiomes, tant de català com 

de castellà, per raons obvies d’integració i això ens està funcionant bé i hem obert moltes 

places voluntàries per aquest tema. Res més, moltes gràcies i a disposició, entenc que ara 

potser no és el moment però qualsevol moment encantats.”  
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A continuació demana la paraula el Sr. Jordi Rull Claus, alcalde d’Òrrius, per manifestar que: 

“Bona tarda, a veure, nosaltres a Òrrius, fa temps que tenim una família siriana acollida, ens 

vàrem mobilitzar fa més de, pràcticament, 2 anys i vàrem aconseguir a través d’unes 

religioses que tenien una casa allà que ens la cedissin per poder acollir aquesta família. 

Primer va venir l’home  de la família, tot ha anat molt bé fins que ha arribat la senyora amb 

dues criatures petites. Aquesta senyora, perquè porta un trauma a sobre extraordinari i el fet 

que la casa aquesta està en un lloc preciós, per cert, però una mica aïllat del poble, provoca 

que aquesta senyora no es pugui quedar sola perquè si es queda sola agafa atacs d’ansietat i 

no pot ser, això és un conflicte greu perquè en Kamal, que es diu el seu marit, ja havia 

trobat feina, aquest noi, es veu que al seu país, allà a Síria, era un cantant d’èxit i a través 

de centres del seu país a aquí i inclús d’Alemanya, aquest noi a trobat feina i fa actuacions, 

però ara ha de deixar les actuacions perquè no pot deixar la senyora, aleshores la meva 

petició era si fóssim capaços de poder trobar un pis de protecció, amb un lloguer social que, 

evidentment, aquesta família està en disposició de pagar però que a Òrrius no disposem, era 

per si algú, a través de la Creu Roja o a través d’algun ajuntament poguéssim trobar un pis 

per aquesta família perquè sinó la cosa es complica moltíssim. Gràcies.”    

  

Essent les 18:55 hores, s’absenten de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes, el Sr. Joan 

Mora Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres i la Sra. Blanca Arbell Brugarola, 

Alcaldessa de Canet de Mar. 

 

A continuació demana la paraula el Sr. David Bote Paz, alcalde de Mataró, però no es pot 

transcriure la intervenció per problemes tècnics en el moment de la gravació.   
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7.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES. 

 

No n’hi ha. 

 

Intervé el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del Consell Comarcal del 

Maresme, per manifestar que: “ Moltes gràcies per la vostra assistència.” 

 

El president aixeca la sessió a les 19:00 hores, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels 

acords presos, estenc aquesta Acta que signa el president i la certifico amb la meva 

signatura. 

 

El president                                                                               El secretari acctal. 

 

 

Josep Triadó Bergés                                                   Santiago Pérez i Olmedo 
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