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14.3. Moció de Fem Poble - En Comú Podem per a la regularització de les persones
migrades que viuen a Catalunya.

La situació de crisi sanitària generada per la COVID-19, que com estem veient dia rere dia té
efectes devastadors en l'àmbit social i laboral, encara es fa més punyent en el col·lectiu de
persones migrades sense papers, ja que a més a més de trobar-se confinades, com la resta de
la ciutadania, la seva situació administrativa els situa en la més gran de les vulnerabilitats.
D'entrada tenen un difícil accés a la sanitat pública ja que moltes no estan empadronades o no
tenen targeta sanitària, fet que comporta un elevat risc per a elles mateixes i per a tota la
societat. Són les que disposen de menys recursos econòmics per ser les que ostenten els
treballs més precaris i les que tenen pitjor accés a un habitatge amb condicions de salubritat,
que avui encara es fa més necessari que ahir. Un gran nombre viuen en habitacions rellogades
o no tenen un domicili fix, el que a la vegada els dificulta l'empadronament ja que molts
ajuntaments no reconeixen el padró si no hi ha domicili.
Diverses entitats, organitzacions i també els sindicats estan reclamat a totes les
administracions l'adopció de mesures extraordinàries per abordar !'extrema necessitat de les
persones estrangeres sense autorització administrativa residents a Catalunya.
Moltes d'aquestes persones ara no tenen cap tipus d'ingressos i es troben per això en una
situació de greu vulnerabilitat, ja que a la majoria de municipis no poden acollir-se a cap de les
mesures extraordinàries per fer front a la pandèmia pel mateix fet de no disposar de
documentació.
Altres països, com Portugal, per tal que les persones afectades puguin encarar la crisi
econòmica i social amb més seguretat i més recursos han pres decisions excepcionals pel que
fa als tràmits d'estrangeria, per exemple prorrogant per un any totes les autoritzacions de
residencia i treball vigents.
L'Estat espanyol ha d'entomar també, mesures excepcionals davant d'aquesta situació
excepcional. Cal fer tot el possible per posar fre a l'absolut desemparament i indefensió
d'aquestes persones i possibilitar el seu accés a les prestacions socials i laboraIs aprovades
per el govern de l'Estat.
Tanmateix, es tracta d'una una qüestió de drets humans i a la vegada, accions com la
regularització també comportaran la possibilitat de reforçar l'àmbit sanitari i les residencies
geriàtriques amb la incorporació de nous professionals, en tant que entre la població migrada
sense autorització administrativa que resideix en aquests moments a casa nostra hi ha un
nombre important de personal qualificat sanitari i sociosanitari, però també amb formació i
experiència en la cura de persones grans, com ara les treballadores de la llar i de les cures. Al
mateix temps, aquesta regularització extraordinària permetria reforçar altres sectors estratègics,
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com ara l'agricultura, davant l'imminent inici de la campanya de recollida de fruita, l'alimentació
o el transport.
Totes les administracions implicades, cadascuna en l'àmbit de les seves pròpies competències,
hem d'adoptar les mesures possibles per fer front a aquesta situació que garanteixin uns
recursos mínims per a totes les persones, també l'administració local, perquè en aquests
moments el més important és garantir els drets dels més vulnerables , com és el cas d'aquest
col·lectiu. I la millor manera de fer-ho i la més solidaria és assegurar el seu accés a la salut, i
donar-los seguretat i estabilitat.
Per totes aquestes consideracions, el Grup Municipal de Fem Poble - En Comú Poem proposa
al Ple de I' Ajuntament de Sant Pere de Ribes l'adopció deis següents acords:
1. Promoure l'empadronament d'ofici a totes les persones que viuen al municipi.
2.

Demanar la regularització extraordinaria de les persones migrades sense autorització
administrativa per residir i treballar a l'Estat espanyol per fer front a la crisi sanitaria, social i
economica. 1 en aquest sentit:
-Permetre treballar a les persones que estiguin a Espanya amb permís d'estancia d'estudiant,
computant coma residencia i prorrogar-ho per un any.
-Donar permís de treball a sol·licitants d'asil encara que no hagin transcorregut els 6 mesos
des de la sol·licitud.
-Donar permisos de residencia amb treball temporal a les persones que presentin ofertes de
treball en ferm i portin més de 6 mesos a l'Estat
- Prorrogar a 1 any totes les autoritzacions que anaven a expirar el 2020
- Resoldre com a favorables totes les sol·licituds d'arrelament presentades fins al febrer de
20202 durant 1 any i contrastar els requisits després, com ha fet Portugal.

3. Demanar la prorroga de manera automàtica de totes les autoritzacions de residencia i
treball, comes va fer amb els DNI, i la renovació automàtica de totes les autoritzacions que
caducaven els dies previs i durant l'estat d'alarma.
4. Traslladar els presents acords al Govern de l'Estat Espanyol, als grups polítics del
Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes
de Catalunya.

El regidor, Sr. Alejandro Conde Poveda fa una explicació del tema.
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Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per vint vots a
favor: Dotze del PSC-CP, cinc de Construïm, dos d’ERC i un de Fem Poble-EP. S’absté el
regidor de Ciutadans.
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