Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 11
de març de 2021, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP I ERC PER A GARANTIR EL
DRET A L'EMPADRONAMENT I A FI D'EVITAR LA DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES
IMMIGRADES I LES QUE TENEN UNA SITUACIÓ RESIDENCIAL PRECÀRIA
Els governs municipals tenen diferents eines per dur a terme censos de la població per
després poder distribuir els recursos i afrontar les necessitats socials existents En l’àmbit
municipal existeix l’empadronament que pot ser una eina molt útil per tal d’eradicar o
minimitzar la cronificació de la pobresa que venim observant a Calafell i que es veu
confirmada pels informes emesos per l’Ajuntament.

Ramon Ferré i Solé

Actualment al municipi s’incompleix diversos marcs normatius. En primer lloc, incompleix
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local que en el seu article 15
diu: “Tota persona que viu a Espanya està obligada a inscriure’s al Padró del municipi al
que resideix habitualment”. Obligació de la persona, que quan la exerceix i en els casos en
els que ens referim, no és atesa pels serveis municipals.
En segon lloc, incompleix la resolució de l’INE (Instituto Nacional de Estadística) de 17 de
febrer de 2020 on es diu que l’Ajuntament no té competència per jutjar qüestions de
propietat, d’arrendaments urbans o, en general, de naturalesa jurídic-privada. Així mateix,
la Resolució diu que l’Ajuntament pot recórrer a un domicili fictici quan és una persona
sense llar que resideix habitualment al municipi i és coneguda pels Serveis Socials d’alguna
Administració Pública.
També incompleix la dita Llei 7/1985 en el seu punt 3.3, on diu, referint-se a
l’empadronament de persones sense domicili, que “Les infravivèndes ( xaboles, caravanes,
coves, etc...Inclús l’absència total de sostre ) poden i han de figurar com a domicilis vàlids
pel Padró”. La mateixa Llei, al seu punt 5.1.3., referent a les altes per omissió, diu que les
altes al Padró municipal es poden fer efectives “a sol·licitud de l’ habitant o declarades
d’ofici per l’ Ajuntament“. I al punt 5.1.3.2. s’expressa que “Els Ajuntaments declararan
d’ofici la inscripció al seu Padró com a veïns les persones que visquin habitualment al seu
terme municipal i no hi figurin inscrites al mateix, emparant-se en l’article 73 del
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals “
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La relació entre la cronificació de la pobresa i el padró municipal és que una persona o una
família no empadronada a la localitat on viu, representen una persona o una família que
no tenen accés als serveis bàsics per a viure: serveis socials, serveis mèdics, permís de
treball, etc. És a dir, se les condemna a la invisibilitat social i institucional i de retruc al
rebuig social ja que les obliga, per tal de sobreviure, a la realització d’actes que en d’altres
circumstàncies mai farien.
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Ignora l’article 59.2 del Reial decret 1690/1986, de l’11 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de població i demarcació de les entitats locals, que cita expressament la no
obligatorietat d’ acreditar el títol de propietat sobre l’habitatge o de contracte de lloguer,
com a requisits per a la inscripció en el domicili que es declara com a habitual. Al contrari,
aquests títols només són un document que l’Ajuntament pot sol·licitar per verificar que el
veí resideix, efectivament, al domicili que vol fer constar al padró, i pot ser substituït per
altres documents acreditatius o per una situació de comprovació del mateix Ajuntament.

Ramon Ferré i Solé

Des de l’equip de govern també s’obvia les indicacions fetes pel Síndic de Greuges de
Catalunya a l’informe extraordinari sobre "La gestió municipal de l'empadronament dels
immigrants" de l’any 2008. En aquest informe s'hi recollien diverses queixes que
mostraven conflictes relacionats amb els requisits sobre l’habitabilitat dels domicilis,
especialment pel que fa a la sobre-ocupació o en relació amb els anomenats
infrahabitatges; queixes on es palesaven problemes referents als justificants acreditatius de
la residència efectiva a l’habitatge; o reclamacions relacionades amb els títols que
legitimen l’ocupació dels domicilis o ocupacions "a precari". Aquesta problemàtica és
rellevant per diferents motius, tal i com assenyalava el propi Síndic:
-

Els ajuntaments tenen la necessitat de conèixer el volum de població resident al
municipi, la seva distribució en el territori o la seva mobilitat per poder establir amb
precisió la cobertura de necessitats de la ciutat i també la planificació d’aspectes tan
importants com els mapes escolars o la distribució dels centres d’atenció primària.
També és necessari per fer els anomenats plans d’acollida o de ciutadania adreçats a
afavorir el procés d’integració dels immigrants, a partir de serveis d’assessorament
jurídic, d’informació sobre l’accés al sistema sanitari i educatiu, de coneixement de
llengües i de l’entorn o de la inserció laboral.

-

L’empadronament ha passat de ser un mer mecanisme de constància del lloc de
residència dels estrangers a ser una condició per a l’accés dels immigrants a
determinats drets, sobretot de tipus social.
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En aquest sentit, les persones en situació d’ocupació han d’estar degudament inscrites al
Padró municipal. L’informe al Parlament 2017 del Síndic de Greuges disposa el següent:
“la negativa a inscriure en el padró les persones que, efectivament, hi resideixen
habitualment pel sol fet de no poder lliurar un títol d’ocupació no està fonamentada en
criteris jurídics. La decisió sobre la inscripció s’ha de basar en la residència efectiva al
domicili de l’alta i no en el dret a residir a l’habitatge. Aquest darrer cas implica jutjar
qüestions de naturalesa privada que no són competència de l’Administració local. El padró
és un registre administratiu en el qual consten els veïns del municipi i reflecteix el domicili
on resideixen, amb independència dels drets que puguin correspondre al veí o no pel fet
de residir-hi”.
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Cal tenir en compte que amb la inscripció padronal s’assoleix la condició política de
ciutadà de Catalunya (Títol III Art. 39.2,Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i, aquesta,
per tant, és la porta d’entrada a diversos drets considerats bàsics. De l’empadronament
depenen la materialització de drets i serveis com l’accés al sistema sanitari, al sistema
educatiu o la possibilitat de regularitzar la condició administrativa. És per aquest motiu
que facilitar la inscripció al padró esdevé una peça clau a l’hora d’abordar les condicions
de vulnerabilitat de les persones que resideixen al municipi.
Totes aquestes consideracions queden reafirmades amb la resolució de 29 d'abril de 2020,
de la Sotssecretària de la Presidència de l'Estat, per la qual es publica la Resolució de 17 de
febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General
de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Per aquests motius, el Grup Municipal de la CUP de Calafell i d’Esquerra Republicana de
Catalunya proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:

Ramon Ferré i Solé

Primer. Impulsar un Reglament d’accés al Padró municipal a través de la incoació de
l’expedient, la constitució de la comissió redactora, l’aprovació inicial del text pel Ple,
l’exposició pública, l’aprovació definitiva i la publicació al BOP, amb l’objectiu d’esvair tots
els dubtes respecte de la tramitació del Padró.
Segon. Publicar l’adopció d’aquestes modificacions als mitjans habituals.
El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 13 vots en contra: 9 dels regidors/es del
PSC, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 del regidor no
adscrit senyor Javier Àlvarez Laperal, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 de la regidora d’UAM;
7 vots a favor: 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de la CUP, 2 dels regidors/es de
Sumem+Junts i amb 1 abstencions: 1 abstenció del regidor de Cs, adopta el següent
acord:
UNIC: no aprovar la moció que presenten els grups municipals de la CUP i ERC per a
garantir el dret a l’empadronament i a fi d’evitar la discriminació de les persones
immigrades i les que tenen una situació residencial precària.
I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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En conclusió, la inscripció al Padró Municipal ha de reflectir la residència habitual de les
persones sense fer distincions espaials o de propietat de la mateixa, ha d’acreditar la
residència i el domicili habitual per facilitar la integració social a la vila de tota la població
resident, la qual cosa s’està incomplint reiteradament per part d’aquest Ajuntament
deixant en total indefensió a una part de la població que resideix a Calafell.
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Vist i Plau
L’alcalde
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