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PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DECIDEIX LLORENÇ – CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU (DL-CUP-PA) PER CONÈIXER L’ESTAT EN QUÈ ES 
TROBEN LES GESTIONS DERIVADES DE L’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA 
XARXA DE MUNICIPIS ACOLLIDORS 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En el ple de desembre de 2015 es va aprovar la Moció presentada per Decideix Llorenç-
CUP-PA d’adhesió a la Xarxa de Municipis Acollidors. 
 
Entre els acords de l’esmentada moció, es van aprovar els següents: 
 
“ QUART. Elaborar, en el cas que no hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 
municipals (o comarcal) per a incorporar l'asil.” 
 
“SISÈ. Definir quin suport (servei i infraestructura) el municipi pot oferir per acollir a les 
persones sol·licitants.” 
 
“SETÈ. Treballar en la sensibilització a la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.” 
 
“VUITÈ. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació per al desenvolupament  
amb vocació transformadora.”  
 
“NOVÈ. Formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors.” 
 
Amb la finalitat de conèixer la situació de les gestions realitzades per al compliment 
d’aquests acords, formulem el següent PREC:  
 
PRIMER.- Que se’ns informi de si ja s’ha elaborat el pla d’acollida municipal i, en cas que 
no s’hagi realitzat, quin és el termini en el que es preveu elaborar-lo; així com quina 
definició del possible suport (servei i infraestructures) s’hi ha inclòs. 
 
SEGON.- Que se’ns informi de quines mesures s’estan duent a terme o estan previstes, per 
tal de sensibilitzar la població de Llorenç sobre la realitat de les persones refugiades i la 
dinamització de la xarxa local solidària.” 
 
TERCER.- Que se’ns informi de quines polítiques municipals de cooperació per al 
desenvolupament  amb vocació transformadora s’estan realitzant o estan previstes.  
 
QUART.- Que se’ns informi de si ja s’ha realitzat l’accés de Llorenç del Penedès a la Xarxa 
de Municipis Acollidors. 

 
Llorenç del Penedès, 1 de març de 2016 
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