Maria Sanpere i Herrero, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Subirats (Alt
Penedès)
CERTIFICO: Que en la sessió ordinària celebrada pel Ple de la Corporació del 8 de març
de 2017, es va adoptar per UNANIMITAT el següent acord, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, el redactat del qual es transcriu
literalment a continuació:
6.- Aprovar el manifest – Casa nostra és casa vostra.
“La guerra, la injustícia i la vulneració dels drets humans han emprès a milions de
persones a fugir de la seva terra, originant una greu crisi humanitària que té com a
principal escenari la nostra Mar Mediterrània.
No podem restar impassibles. No podem continuar girant l’esquena a les persones que
ens demanen ajut. No podem seguir avalant una Europa excloent i xenòfoba.
Precisament, amb la voluntat que Catalunya sigui una terra d’acollida, diverses persones
i entitats, han impulsat la campanya “Casa nostra és casa vostra”.
MANIFEST
“Catalunya ha estat sempre terra d’inclusió, però no podem oblidar que en molts
moments també hem estat rebuts en altres terres. A Catalunya convivim amb persones
de la resta de l’Estat, persones de totes les cultures, de tots els països i de totes les
creences.
Més de 290 milions de persones han hagut de desplaçar-se forçosament de casa seva
per conflictes armats, vulneracions dels drets humans, canvi climàtic i pobresa. Des de
l’any 2000, i per culpa de les polítiques europees de blindatge de les seves fronteres, més
de 32.000 persones han perdut la vida intentant creuar el Mar Mediterrani, que s’ha
convertit en un immens cementiri . L’any 2016 ha estat un dels més mortífers.
Els estats membres de la Unió Europea, lluny d’oferir una solució a la situació, han
restringit encara més el pas de les persones fins a tancar les fronteres i Europa s'ha
consolidat com una gran fortalesa.
N’entren amb comptagotes i qui ho aconsegueix ho fa jugant-s’hi la vida i buidant-se
les butxaques en favor de les xarxes de tràfic de persones. Un cop arriben als nostres
pobles i ciutats, corren el perill dels CIE l’exclusió i el racisme. Aquestes polítiques de la
UE incentiven la mortalitat i esborren del mapa les vies segures i legals. Per molt que
s’apliquin mesures per frenar la immigració, les persones continuaran intentant arribar
perquè els motius que les empenyen a fugir són molt més forts que els murs que es puguin
trobar pel camí.
El 2015, l’Estat espanyol es va comprometre a rebre 10.772 persones refugiades en un
termini de dos anys. Malgrat les pèssimes condicions en què es troben aquestes
persones, aquest compromís s’està incomplint a hores d’ara. D’aquesta manera, el
govern espanyol, conjuntament amb altres estats europeus, vulneren sistemàticament
el Dret internacional així com els compromisos adquirits amb la signatura de la
Declaració Universal dels Drets Humans o la carta de Drets Fonamentals de la Unió
Europea (UE), entre d’altres. L’acord entre UE i Turquia n’és un exemple flagrant.

Les competències en polítiques d’asil són estatals, però creiem que Catalunya i les seves
institucions han de donar una resposta més clara i contundent davant el desplaçament
forçat de persones més gran des de la II Guerra Mundial. Catalunya té competències
en polítiques d’acollida i podria aplicar mesures per millorar-les i enfortir-les des d’ara
mateix.
Per tot això, davant la inacció de l’Estat espanyol, fem una CRIDA A LES INSTITUCIONS
CATALANES A:
1. Actuar definitivament davant d’aquesta situació tal com reclama la ciutadania
perquè Catalunya sigui terra d’acollida.
2. Garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones migrades
a Catalunya i comprometre’s a aplicar mesures contra el racisme, la xenofòbia,
la LGTBIfòbia i la violència masclista.
3. Defensar el dret a la lliure circulació de les persones, tal com queda recollit a
l’article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans.
4. Treballar per eradicar les causes d'injustícia, violència estructural, guerra i
vulneració dels drets humans en origen que són l’arrel dels moviments forçats o
no desitjats de població. I en aquest sentit, fomentar la cultura de pau.
Demanem que s’assumeixin compromisos immediats.
I ANIMEM LA CIUTADANIA a organitzar-se, mobilitzar-se i fer sentir la seva veu per tal
d’aconseguir una conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi d’actitud de les
institucions en relació amb l’anomenada “crisi migratòria” que actualment viu la
Mediterrània.”
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Donar suport i adherir-se al Manifest “ Casa nostra, casa vostra”, transcrit en la
part expositiva d’aquest Acord.
Segon.- Fer arribar el present acord a l’Associació pel refugi Casa nostra, casa vostra.”

I perquè així consti, lliuro el present certificat d’ordre i amb el vistiplau del Sr. AlcaldePresident, a Subirats, deu de març de dos mil disset.

Vist-i-plau,
L’Alcalde-President

Maria Sanpere i Herrero, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Subirats (Alt
Penedès)

CERTIFICO: Que en la sessió ordinària celebrada pel Ple de la Corporació del 8 de març
de 2017, es va adoptar per UNANIMITAT el següent acord, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, el redactat del qual es transcriu
literalment a continuació:
7.- Aprovar l’adhesió a la Declaració institucional del 8 de març – Dia Internacional de
les Dones.
Atès que el proper dia 8 de març és el Dia internacional de les dones.
Atès que un dels objectes del Pla d’Igualtat d’aquest Ajuntament és la lluita per la
igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
Atès que la Diputació de Barcelona ha emès un manifest en motiu d’aquesta data.
S’ACORDA:
Aprovar manifest de l’Ajuntament de Subirats pel dia, 8 de març - Dia Internacional de
les Dones, el qual és el següent:

“8 DE MARÇ DE 2017, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
“Superem les desigualtats”
Avui, en el marc del 8 de març de 2017, necessitem de nou reivindicar la necessitat de
ser visibles, recordar que les dones són la meitat de la població, que han estat i són
agents actives en la construcció de la societat, l’impuls de l’economia i la innovació
social, i que si perdem aquest potencial estem perdent la meitat de les oportunitats del
món, evocant l’advocada i feminista iraniana Shirin Ebadi.
Ja a principis del segle XX, les obreres de la fàbrica tèxtil Cotton a New York
reclamaven la igualtat de sou i millors condicions laborals. Avui, ja al segle XXI, seguim
veient que les dones del nostre país cobren un 26% menys que els homes, segons un
estudi recentment presentat per la Generalitat de Catalunya; ocupen la majoria dels
contractes a temps parcial i dediquen el triple d’hores que els homes a les tasques no
remunerades de la llar. De fet, un estudi recent de la Cambra de Comerç de
Barcelona conclou que el PIB català s’incrementaria un 23,4% si es tingués en compte
el treball domèstic i de cura.
Des del món municipal portem més de 25 anys treballant per fer efectives polítiques
que ens ajudin a recuperar el llegat de totes elles, i per assegurar un present i un futur
més just i més equitatiu. Una feina que es dota de marc legal general, amb l’aprovació
de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes (Llei 17/2015).
Tot i els avenços fets, el dia a dia en els municipis i els estudis sobre la temàtica, ens
mostren que encara existeixen desigualtats en els diferents àmbits de la vida com en
els treballs, la cura, l’educació, les cultures i les famílies. Els estereotips, la banalització

dels espais de poders femenins, la falta d’oportunitats ens les esferes de poder i els
espais públics, i el sexisme vigent en molts espais professionals.
Per això cal encara fer un pas endavant perquè les polítiques de les dones adquireixin
la centralitat necessària dins dels nostres ajuntaments per poder incidir proactivament
sobre les causes de les desigualtats i no només fent front a les seves conseqüències.
Revisar des de la perspectiva de gènere les institucions o organitzacions a nivell intern i
extern i identificar aquelles pràctiques que contribueixen a reproduir el sexisme en la
nostra societat, és fonamental per superar les desigualtats existents. Alhora, cal que els
pressupostos públics de les administracions reforcin la seva aposta i inversió en les
polítiques d’igualtat de gènere i implementin el desplegament de les Lleis d’igualtat i
violència masclista.
Avui 8 de març reforcem l’aposta del món local per la igualtat efectiva, sota el rastre
del paper històric i pioner dels grups feministes perquè puguem estirar del mateix fil per
teixir un horitzó comú on la diversitat i la sororitat sigui un únic reclam contra les
desigualtats i el patriarcat. I aquest camí l’hem de fer plegats dones i homes, en la
mateixa direcció, tot sabent que una societat no és completa si no reconeix ni
reparteix la riquesa, simbòlica i material, amb l’altra meitat, en totes les esferes de la
vida.”

I perquè així consti, lliuro el present certificat d’ordre i amb el vistiplau del Sr. AlcaldePresident, a Subirats, deu de març de dos mil disset.

Vist-i-plau,
L’Alcalde-President

Maria Sanpere i Herrero, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Subirats (Alt
Penedès)

CERTIFICO: Que en la sessió ordinària celebrada pel Ple de la Corporació del 8 de
març de 2017, es va adoptar per VUIT VOTS A FAVOR, manifestats pels grups de CiU,
PSC, I ERC i TRES ABSTENCIONS del grup APS-CUP el següent acord, a reserva dels
termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, el redactat del qual es
transcriu literalment a continuació:

8.- Aprovar l’adhesió al pacte Nacional pel referèndum.
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat
mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi
Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar
González, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest,
els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el
següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al
llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les
seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull
la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un
referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació
cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la
societat organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser
entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no
per crear-ne de nous o per agreujar els existents.

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem
el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el
debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i
els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties
justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat
internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta
la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics.
I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el
vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre
les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 21/11/2016, llur
adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya
decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania
de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Subirats proposen al Ple Municipal
els següents:
ACORDS
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

I perquè així consti, lliuro el present certificat d’ordre i amb el vistiplau del Sr. AlcaldePresident, a Subirats, deu de març de dos mil disset.

Vist-i-plau,
L’Alcalde-President

