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x Número: 1/2017 
x Caràcter: ordinària 
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SR. MARC TINTORÉ I SERRA      1r. TINENT D’ALCALDE  
SR. DAVID ROVIRA RUIZ      REGIDOR  
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt  
 
*En el punt número 3 de l’ordre del dia pren possessió del càrrec de Regidor el Sr. FRANCISCO 
MONLEÓN MUÑOZ, incorporant-se a la sessió del Ple amb tots els seus drets i obligacions. 



ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 11). 
 

2. Despatx Oficial. 
 

3. Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Francisco Monleón Muñoz. 
 

4. Modificació de la composició de la Junta de Portaveus. 
 
 
MOCIONS 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU 
CATALÀ (PDeCAT) 
 

5. Moció del Grup Municipal del Partit Demòcrata Europeu Català relativa a l’adopció de 
mesures per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques. (R.E. 603, de data 
03/02/2017). 
 
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA 
 

6. Moció del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt per aturar la destrucció del Corredor de 
la CISA . (R.E. E/000418-2017, de data 03/02/2017). 
 

7. Moció del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt per municipalitzar la gestió del servei 
de subministrament municipal d’aigua. (R.E. E/000418-2017, de data 03/02/2017). 
 

8. Moció del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt per sol·licitar que els mesos de Gener 
també es convoqui un Ple municipal ordinari. (R.E. E/000418-2017, de data 03/02/2017). 
 

9. Moció del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt per contractar l’electricitat municipal 
amb energia 100% renovable, fomentar la producció i consum d’energia verda, i 
associar-se a la cooperativa som energia. (R.E. E/000418-2017, de data 03/02/2017). 
 

10. Moció del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt per donar un ús temporal a espais buits 
com el solar de Can Werboom. (R.E. E/000418-2017, de data 03/02/2017).  
 



INFORME DE REGIDORIES 
 
HISENDA 
 

- Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 
2/2012, en el quart trimestre de 2016. 
 

- Donar compte de l’informe emès pel tresorer municipal sobre el compliment dels 
terminis de pagament de les operacions comercials afectades per la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i càlcul del període 
mig de pagament. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 
 

11. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la sol·licitud de subvencions a la Diputació 
de Barcelona. (Pregunta núm. 1, R.E. E/000415-2017, de data 03/02/2017). 
 

12. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la informació sobre el “Cartipàs municipal” 
de la pàgina web de l’Ajuntament. (Pregunta núm. 2, R.E. E/000415-2017, de data 
03/02/2017). 
 

13. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la decoració de l’escola de música. 
(Pregunta núm. 3, R.E. E/000415-2017, de data 03/02/2017). 
 

14. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la propietat situada entre el Carrer del 
Mar i la Carretera de Premià de Mar. (Pregunta núm. 4, R.E. E/000415-2017, de data 
03/02/2017). 
 

15. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la pintura mural de grafitis per a joves. 
(Pregunta núm. 5, R.E. E/000415-2017, de data 03/02/2017). 
 

16.  Pregunta del Grup Municipal del PP relativa als criteris de l’Ajuntament per a la selecció 
de personal. (Pregunta núm. 6, R.E. E/000415-2017, de data 03/02/2017). 
 



17. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a les obres que s’estan duent a terme a la 
Carretera de Premià de Dalt. (Pregunta núm. 7, R.E. E/000415-2017, de data 
03/02/2017). 
 

18. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a l’aigua que s’utilitza per regar els camps 
de futbol municipals. (Pregunta núm. 8, R.E. E/000415-2017, de data 03/02/2017). 
 

19. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa als problemes de seguretat existents en el 
Barri Santa Anna-Tió. (Pregunta núm. 9, R.E. E/000415-2017, de data 03/02/2017). 
 

20. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la problemàtica que afectava als pins del 
municipi. (Pregunta núm. 10, R.E. E/000415-2017, de data 03/02/2017). 
 

21. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa als contractes menors. (Pregunta núm. 11, 
R.E. E/000415-2017, de data 03/02/2017). 
 

22. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al contracte administratiu firmat en data 30 
de desembre de 2015 amb l’empresa “JPPRO BARCELONA, S.L.”. (Pregunta núm. 12, R.E. 
E/000415-2017, de data 03/02/2017). 
 

23. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la valoració que fa l’equip de govern en 
relació a una licitació urgent que es va dur a terme. (Pregunta núm. 13, R.E. E/000415-
2017, de data 03/02/2017). 
 

24. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al programa d’acció i disponibilitat presentat 
per l’empresa “JPPRO BARCELONA, S.L.”. (Pregunta núm. 14, R.E. E/000415-2017, de 
data 03/02/2017). 
 

25. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la contractació de l’empresa “JPPRO 
BARCELONA, S.L.”. (Pregunta núm. 15, R.E. E/000415-2017, de data 03/02/2017). 
 
 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-
CUP-PA 
 

26. Prec del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt relatiu a la signatura del conveni amb 
l’observatori contra l’homofòbia. (Prec núm. 1, R.E. E/000418-2017, de data 
03/02/2017). 
 



27. Prec del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt relatiu a l’adequació del Parc del Torrent 
de Can Mus. (Prec núm. 2, R.E. E/000418-2017, de data 03/02/2017). 
 

28. Pregunta del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt relativa als motius pels quals s’han 
destruït les restes de la masia de Can Vilar. (Pregunta núm. 1, R.E. E/000418-2017, de 
data 03/02/2017). 
 

29. Pregunta del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt relativa a les conclusions del 
recorregut “espai públic i dona” del Pla de Barris. (Pregunta núm. 2, R.E. E/000418-2017, 
de data 03/02/2017). 
 

30. Pregunta del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt relativa a la renovació de 
l’equipament de la ràdio municipal. (Pregunta núm. 3, R.E. E/000418-2017, de data 
03/02/2017). 
 

31. Pregunta del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt relativa als contenidors de recollida 
de roba. (Pregunta núm. 4, R.E. E/000418-2017, de data 03/02/2017). 
 

32. Pregunta del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt relativa a les obres que s’estan duent 
a terme en els laterals de la Carretera de Premià. (Pregunta núm. 5, R.E. E/000418-2017, 
de data 03/02/2017). 
 

33. Pregunta del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt relativa al nom oficial del futur 
Centre d’Atenció Primària (CAP). (Pregunta núm. 6, R.E. E/000418-2017, de data 
03/02/2017). 
 

34. Pregunta del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt relativa al motiu pel qual ha 
desaparegut l’apartat “Acords de Ple” de la revista municipal. (Pregunta núm. 7, R.E. 
E/000418-2017, de data 03/02/2017). 
 

35. Pregunta del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt relativa al motiu pel qual 
l’Ajuntament programa alguns actes solapant-los als de les entitats. (Pregunta núm. 8, 
R.E. E/000418-2017, de data 03/02/2017). 
 

36. Pregunta del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt relativa a la publicació tardana de 
convocatòries. (Pregunta núm. 9, R.E. E/000418-2017, de data 03/02/2017). 
 

37. Pregunta del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt relativa a l’ús de productes 
fitosanitaris. (Pregunta núm. 10, R.E. E/000418-2017, de data 03/02/2017). 



38. Pregunta del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt relativa a la il·luminació al Torrent 
Santa Anna i a la pista. (Pregunta núm. 11, R.E. E/000418-2017, de data 03/02/2017). 
 

39. Pregunta del Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt relativa a l’empresa municipal “La 
Pinassa”. (Pregunta núm. 12, R.E. E/000418-2017, de data 03/02/2017). 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Sr. Alcalde: Bé, bon vespre. Iniciem el Ple del mes de febrer. Dir que és un Ple farcidet i 
anirem ja a per feina. 

Primer de tot disculpar l’absència de dos regidors, el Sr. Marc Tintoré que per temes de 
salut no pot estar avui aquí, esperem una ràpida recuperació. I el Sr. David Rovira també 
que per temes personals no ha pogut avui estar aquí. 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 11). 

Sr. Alcalde: Hi ha alguna esmena, algun tema a comentar? Tot bé? Sí? 

¾ Sotmesa l’acta número 11 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat 
dels 14 membres presents sense esmenes.  

2. DESPATX OFICIAL. 

La Sra. Secretària dóna lectura dels següents decrets: 

1) “El Ple de la Corporació, en la sessió extraordinària del 20 de setembre de 2010, va 
adoptar l’acord d’aprovar una subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per 
import de 3.750.000€ destinada al projecte de millora del barri Santa Anna-Tió. 

El projecte està destinat a la rehabilitació i la promoció específica del barri que per les 
seves característiques, requereixen una atenció especial.  

D’acord amb el que estableix l’article 15.1 del Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel 
qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i 
viles que requereixen una atenció especial, les actuacions que hagin obtingut 
finançament han d’executar-se en un període màxim de quatre anys a comptar de la 
data de la notificació de la resolució. Que d’acord amb l’article 15.2 de l’esmentat decret, 
per resolució de la presidència de la comissió de gestió del Fons de foment del programa 
de barris i àrees urbanes, es podrà concedir una pròrroga, no superior a dos anys, si 
existeix una causa justificada no imputable al beneficiari, sempre i quan hagi estat 
sol·licitada amb anterioritat a la finalització del termini d’execucions de les actuacions. 



Vist que des de l’Ajuntament de Premià de Dalt, s’han portat a terme des de l’any 2010 
accions de gestió i actuacions urbanístiques i socials que han incidit en una millora de la 
qualitat de vida dels veïns. 

Atès que per acord de Junta de Govern de data 20 d’octubre de 2014 es va sol·licitar a la 
Generalitat de Catalunya la pròrroga ordinària del Projecte d’Intervenció Integral del 
Barri Santa Anna-Tió per un període de 2 anys (2015-2016) i la modificació del projecte, 
per poder donar resposta a les necessitats reals del barri.  

Vist que en data 10 de desembre de 2014, la Generalitat de Catalunya va notificar a 
l’Ajuntament de Premià de Dalt la concessió d’una pròrroga de dos anys (2015-2016) i la 
modificació del projecte.  

Atès que per la Junta de Govern de data 29 de desembre de 2014 es va acceptar 
l’aprovació de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la pròrroga de dos anys (2015-
2016) i a la modificació del projecte d’intervenció integral. 

 Vist que el 3 de febrer de 2016 per Resolució del Regidor de Pla de Barris es va sol·licitar 
a la Generalitat de Catalunya la modificació del pressupost i contingut de les actuacions 
1.1 Urbanització de carrers i 1.3 Nou espai central al barri. 

Vist que el 13 de juny de 2016 la Generalitat de Catalunya va resoldre aprovar l’ajust del 
pla financer atès que conservava les prioritat dels projecte i permetia adequar 
l’estratègia a la despesa prevista, sense alterar la resolució d’atorgament. 

Atès que per la Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2016 es va acceptar 
l’aprovació de la Secretaria d’Habitatge i millora urbana del Departament de 
Governació, Administracions públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya , de 
l’ajust del Pla Financer presentat per l’Ajuntament de Premià de Dalt. 

Vist que el Decret 53/2012 modifica el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es 
desplega la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial, estableix en l’article 15.2 que excepcionalment es 
podrà ampliar la pròrroga fins a un termini màxim de 4 anys.  

Atès que el projecte de Pla de Barris ha sofert una ralentització en el desenvolupament 
de les actuacions per la manca de finançament del projecte per part de la Generalitat de 
Catalunya. 

Vist que la realitat canviant fa necessari modificar el projecte d’intervenció integral per 
poder donar resposta a les necessitats del barri. 

Vist que les necessitats socials i urbanístiques actuals precisen un reajustament en el 
desenvolupament del projecte, atenent els canvis que s’han produït. En aquest sentit, els 
canvis necessaris, pel que fa a les accions i el seu contingut econòmic afecten a les 
següents actuacions: 

- 1.1 “Urbanització de Carrers” 



- 1.2 “Pacificació del trànsit del camí del Mig” 
- 1.3 “ Nou espai central al barri (Pl. Mil·lenari, Fontsana i Jacint Verdaguer”)  
- 1.4 “Urbanització del Camí del Mig i Rotonda a la Via Primilia 
- 2.1 “ Programa d’ajuts per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis”  
- 3.2 “Obtenció de sól zona de joc i nou aparcament gratuït al sector Nord de l’Eix Cotet” 
- 6.3 “Projecte de formació i ocupació per a les dones” 
- 7.1 “Dinamització de col·lectius infrarepresentats en la dinàmica social” 
- 8.3 “Instal·lació d’ascensors en els edificis privats”  

 
Atès que la descripció de les modificacions de les actuacions i de l’import econòmic es 
detallen a la memòria anomenada “Proposta de modificació i sol·licitud de pròrroga 
ordinària. Pla de Barris Santa Maria-Santa Anna Tió (2017-2020)” i al document de “Pla 
Financer” que s’adjunten a la present resolució. 

Atès que la sol·licitud de pròrroga per al període (2017-2020) i de modificació del projecte 
d’intervenció integral, no modifiquen el total de la subvenció atorgada per la Generalitat 
de Catalunya. 

Atès que es sol·licita la pròrroga, per la diferència entre la subvenció atorgada i la 
despesa justificada a la Generalitat de Catalunya des del primer període de 2012 fins al 
segon període de 2016. 

 Vist el que estableix l’article 10 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre del Règim Jurídic del 
Sector Públic en quant a la possibilitat de l’òrgan delegant d’avocar les competències 
delegades. 

Vist l’informe favorable emes per la Coordinadora de Pla de Barris, en ús de les facultats 
que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,  

RESOLC: 
 
Primer.- AVOCAR puntualment les competències delegades en la Junta de Govern Local 
per a sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la pròrroga del Projecte de Millora del Barri 
Santa Anna-Tió d’Intervenció Integral per un període de 4 anys (2017-2020) i la 
modificació del Projecte de Millora del Barri Santa Anna-Tió d’Intervenció Integral, per 
poder donar resposta a les necessitats reals del barri, tal i com consta a la memòria 
“Proposta de modificació i sol·licitud de pròrroga ordinària. Pla de Barris Santa Maria-
Santa Anna Tió (2017-2020)” i al document de “Pla Financer” que s’adjunten a la present 
resolució. 



Segon.- SOL.LICITAR a la Generalitat de Catalunya la pròrroga del Projecte de Millora 
del Barri Santa Anna-Tió d’Intervenció Integral per un període de 4 anys (2017-2020) i la 
modificació del Projecte de Millora del Barri Santa Anna-Tió d’Intervenció Integral, per 
poder donar resposta a les necessitats reals del barri, tal i com consta a la memòria 
“Proposta de modificació i sol·licitud de pròrroga ordinària. Pla de Barris Santa Maria-
Santa Anna Tió (2017-2020)” i al document de “Pla Financer” que s’adjunten a la present 
resolució. 

Tercer.- DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local i al Ple a la propera sessió que es 
celebri. 

Quart.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords al Servei Municipal d’Intervenció, al 
Servei jurídic municipal i al Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes.” 

2) “D’acord amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de 
juny de Règim Electoral General, en data 13 de juny de 2015 es va constituir la nova 
Corporació resultant de les eleccions locals del passat 24 de maig de 2015. 

En la mateixa sessió va proclamar-se el Sr. Josep Triadó i Bergés, Alcalde d’aquest 
Ajuntament, el qual va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i 
prerrogatives que li atribueix la legislació vigent. 

En data 23 de juny de 2015, mitjançant un Decret d’Alcaldia, es van delegar al regidor 
SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA les competències relatives a COMUNICACIÓ, GOVERN 
OBERT I TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ. 

En data 4 de març de 2016, mitjançant un Decret d’Alcaldia, es van delegar al regidor 
SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA les competències relatives a HISENDA. 

Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures 
per a la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per 
RD 2568/86 de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia 
a la gestió municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un 
nou règim de delegacions de competències. 

En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 



57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, 

HE RESOLT: 

1. MODIFICAR el Decret d’Alcaldia de data 23 de juny de 2015, mitjançant el qual 
s’efectuava una delegació de competències a favor del SR. ALEJANDRO COSTA 
URIGOITIA. 

2. RECUPERAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA, delegat a favor del regidor SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA en el 
Decret de data 23 de juny de 2015. 

3. La present modificació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA 2 DE FEBRER DE 2017. 
 

4. NOTIFICAR la present resolució al regidor afectat. 
 

5. DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona.” 

 

3) “D’acord amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de 
juny de Règim Electoral General, en data 13 de juny de 2015 es va constituir la nova 
Corporació resultant de les eleccions locals del passat 24 de maig de 2015. 

En la mateixa sessió va proclamar-se el Sr. Josep Triadó i Bergés, Alcalde d’aquest 
Ajuntament, el qual va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i 
prerrogatives que li atribueix la legislació vigent. 

En data 23 de juny de 2015, mitjançant un Decret d’Alcaldia, es van delegar al regidor 
SR. CARLOS ANTONIO MEDINA VILALTA les competències relatives a COMERÇ I 
CONSUM, TURISME I PROMOCIÓ DE LA VILA, DESENVOLUPAMENT I  COOPERACIÓ, I 
TRANSPORT PÚBLIC 

Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures 
per a la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per 
RD 2568/86 de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia 
a la gestió municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un 
nou règim de delegacions de competències. 

En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 



57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, 

HE RESOLT: 

1. MODIFICAR el Decret d’Alcaldia de data 23 de juny de 2015, mitjançant el qual 
s’efectuava una delegació de competències a favor del SR. CARLOS ANTONIO 
MEDINA VILALTA. 

2. RECUPERAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a DESENVOLUPAMENT I 
COOPRERACIÓ, delegat a favor del regidor SR. CARLOS ANTONIO MEDINA 
VILALTA en el Decret de data 23 de juny de 2015. 
 

3. La present modificació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA 2 DE FEBRER DE 2017. 
 

4. NOTIFICAR la present resolució al regidors afectat. 
 

5. DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona.” 

 

4) “Vist que l’article 3 de la de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector 
Públic, estableix que  “Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses 
generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al 
Derecho.” 

Vist que l’article 4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Jurídic 
de les Entitats Locals estableix que “1. En su calidad de Administraciones públicas de 
carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo 
caso a los municipios, las provincias y las islas: 

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.” 

Vist que l’article 49 del Text Refós de la Llei Municipal i de  Règim Local aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril estableix que “L’Ajuntament, en exercici de la seva 
autonomia organitzativa, pot crear altres òrgans municipals complementaris, respectant 
en tot cas la organització bàsica determinada per les lleis. La creació dels òrgans 
complementaris ha de respondre als principis d’eficàcia, economia organitzativa i 
participació ciutadana” 

Vist el que estableix l’article 5.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
Sector Públic en quant “Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su 



propio ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos 
administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.” 

Vist el que estableix l’article 21.1 a) i d) LBRL en quant és competència de l’Alcalde 
“Dirigir el gobierno y la administración municipal” (indelegable) i “Dirigir, inspeccionar e 
impulsar los servicios y obras municipales” (delegable) 

Vist el que estableix l’article 13.1 de la llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i 
procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya en quant “Los 
órganos colegiados, cualquiera que sea la naturaleza de sus funciones, se rigen en 
cuanto a su composición, funciones y funcionamiento por las normas específicas o los 
convenios que los crean o regulan, y les son de aplicación preferente las disposiciones de 
los artículos 14.2, 17.4 y 5, 18.4 y 19.3. En defecto de regulación propia, se rigen por las 
demás normas contenidas en el presente capítulo.” 

Vist que amb la voluntat de servir amb objectivitat els interessos generals i amb la 
intenció de respondre als principis bàsics d’actuació administrativa de eficàcia, celeritat, 
eficiència i economia administrativa es va considerar necessari i convenient dotar a la 
Corporació d’un nou òrgan complementari de caràcter col·legiat sense atribució 
resolutòria que dugués a terme l’estudi, informe i consulta dels assumptes que havien de 
ser sotmesos a la decisió de la Junta de Govern Local i amb aquesta finalitat es va dictar 
en data 23 de juny de 2015 un decret d’Alcaldia de creació de la Comissió Assessora de 
la Junta de Govern Local. 

Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53 del Decret Legislatiu  2/2003, de 28 
d’abril, pel qual  s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 

HE RESOLT 

1. MODIFICAR EL NOMBRE DE MEMBRES DE PLE DRET de la Comissió Assessora de la 
Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament ampliant-la de 4 a 5 membres per la 
incorporació a la mateixa de la Sra. INMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, establint 
que la composició actual d’aquest òrgan col·legiat és la següent:  
 
- President: Sr. David Rovira Ruiz 
- Vocals:  

o Sra. Ana Maria Cuello Ladevesa 
o Sr. Carles Medina Vilalta 
o Sr. Alejandro Costa Urigoitia 
o Sr. Inmaculada Fernández Martínez 

 
Secretària: Sra. Mireia Boté Massagué (suplent: Sr.Antonio López Martínez) 



2. NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades als efectes escaients.” 
 

5) “D’acord amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de 
juny de Règim Electoral General, el dia 13 de juny de 2015 es va constituir la Corporació 
Municipal resultant de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015. 

A la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, que va prendre 
possessió del càrrec amb les competències, honors i prerrogatives que li atribueix la 
legislació vigent. 

D’acord amb l’article 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i a l’article 43 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per 
RD 2568/86, de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i 
eficàcia a la gestió municipal, en data 23 de juny de 2015, mitjançant un Decret 
d’alcaldia es va delegar a favor del senyor ALEJANDRO COSTA URIGOITIA l’àmbit de 
gestió dels assumptes relatius a PARTICIPACIÓ CIUTADANA i a favor del senyor CARLES 
A. MEDINA VILALTA l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a DESENVOLUPAMENT I 
COOPERACIÓ.  

En data 23 de gener de 2017, mitjançant un Decret d’Alcaldia, l’alcalde va recuperar la 
competència delegada al SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA respecte l’àmbit de gestió 
de PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

En data 25 de gener de 2017, mitjançant un Decret d’Alcaldia, l’alcalde ha recuperat la 
competència delegada al SR. CARLES A. MEDINA VILALATA respecte l’àmbit de gestió de 
DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ. 

És intenció d’aquesta alcaldia delegar les atribucions sobre les matèries esmentades més 
amunt a la Sra. INMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, per la qual cosa, fent ús de les 
facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local i l’article 53 del Decret Legislatiu  2/2003, de 28 d’abril, pel qual  
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 

HE RESOLT 

PRIMER.- ATORGAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ a favor de la SRA. INMACULADA 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 



1. Àmbits que es deleguen: Eines per apropar l’Administració als ciutadans. –Espais 
de diàleg i intercanvi d’idees – Processos –Rendició de comptes amb la 
ciutadania- Solidaritat i cooperació. 

2. Condicions específiques d’exercici de les delegacions: Les delegacions de 
competències comportaran: 

 
a) La facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i tramitació 

dels assumptes, la signatura dels documents de tràmit necessaris, la 
formulació de propostes de resolució necessàries per a l’execució de les 
indicades delegacions. 

b) Les aprovacions de despeses fins un màxim de 3.000 €, llevat de les 
subvencions.  
 

SEGON.- La present delegació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA 2 DE FEBRER, mentre no es 
produeixi la seva modificació, sense perjudici de la potestat d’avocació de l’Alcaldia. 

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor delegat, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències delegades, 
com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercida la 
potestat d’avocació en base al present decret, sense necessitat d’una nova resolució 
expressa en aquest sentit. 

TERCER.- Els actes dictats en exercici de les atribucions abans assenyalades, S’ENTENEN 
DICTATS PER L’ALCALDIA, d’acord amb el que disposa l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre de règim jurídic del Sector Públic  i els mateixos posen fi a la via administrativa, 
de conformitat amb el que disposen els art. 52.2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  i 172 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local a Catalunya. 

QUART.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament S’HA DE FER CONSTAR LA DATA DEL PRESENT DECRET DE DELEGACIÓ, així 
com el número i data del Butlletí Oficial en el qual ha estat publicat, de conformitat amb 
l’article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic. 

CINQUÈ.- Les competències abans assenyalades, EN CAP CAS, PODRAN SER DELEGADES 
A FAVOR DE TERCERES PERSONES i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; 
tot això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la 
consideració i resolució d’aquesta Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta 
raonada, qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades. 



SISÈ.- Els regidors en l’exercici de la seva potestat delegada han d’observar les normes 
sobre incompatibilitats establertes en l’ordenament vigent i abstenir-se quan concorri  
alguna de les causes a què fa referència la legislació sobre procediment administratiu i 
contractes de les administracions públiques. 

SETÈ.- NOTIFICAR la present resolució al regidor afectat, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no 
manifesten res en contra o fan ús de la delegació. 

VUITÈ.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona.” 

6) “D’acord amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de 
juny de Règim Electoral General, el dia 13 de juny de 2015 es va constituir la Corporació 
Municipal resultant de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015. 

En data 13 de juny de 2015, va prendre possessió del càrrec de regidor el SR. GINÉS 
MARÍN I MARIN, adscrit al grup polític de PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, amb les 
competències, honors i prerrogatives que li atribueix la legislació vigent. 

En data 13 de juny de 2015, va prendre possessió del càrrec d’alcalde el SR. JOSEP TRIADÓ 
I BERGÉS, amb les competències, honors i prerrogatives que li atribueix la legislació 
vigent. 

En data 26 de gener de 2017, mitjançant el corresponent Decret d’Alcaldia es van atorgar 
les competències dels àmbits de gestió dels assumptes relatius a PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ a la regidora Sra. INMACULADA 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 

Vist el que estableix l’article 7 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel Ple 
Municipal de data 30 de setembre de 1985, el qual es transcriu a continuació: 

Art. 7è.- L’Alcaldia, prèvia petició del corresponent Tinent d’Alcalde, o d’ofici quan 
ho consideri adient i necessari, podrà mitjançant Decret, designar regidors 
adscrits a determinades àrees polítiques funcionals, la comesa dels quals serà la 
funció, col·laboració permanent i el suport a la tinença d’Alcaldia, quant a la seva 
petició executiva i sota les directrius que se li marquin. 

Atès allò establert a l’article 43 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86 de 28 de novembre, i amb la finalitat 
de dotar d’una major celeritat i eficàcia la gestió municipal, aquesta Alcaldia considera 
necessari procedir a la designació d’un regidor adjunt als àmbits de gestió delegats a la 
regidora en data 26 de gener de 2017. 



Per la qual cosa, fent ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53 del Decret Legislatiu  
2/2003, de 28 d’abril, pel qual  s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya 

HE RESOLT: 

PRIMER.- DESIGNAR REGIDOR ADJUNT al Sr. GINES MARÍN MARÍN del grup municipal 
PSC, a les regidories de PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT I 
COOPERACIÓ. 

1. Àmbits de col·laboració:  
 

a. DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
(regidora competent: SRA. INMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ):  Eines 
per apropar l’Administració als ciutadans. –Espais de diàleg i intercanvi 
d’idees – Processos –Rendició de comptes amb la ciutadania- Solidaritat i 
cooperació 
 

2. Les tasques que se li atribueixen seran les de col·laboració permanent i suport a 
la regidora de les àrees esmentades.  
 

SEGON.- La present designació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA 2 DE FEBRER DE 2017, prèvia 
acceptació de la designació per part del regidor interessat. 

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats. 

QUART.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona, al web municipal i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.” 

7) “Els/Les i sotasignats/des JOSEP TRIADÓ I BERGÉS; MARC TINTORÉ I SERRA; 
MAGDALENA JULIÀ LÓPEZ; DAVID ROVIRA RUIZ; ANA MARÍA CUELLO LADEVESA; CARLES 
A. MEDINA I VILALTA; ANTONI LÓPEZ QUILLÉN; ALEJANDRO COSTA URIGOITIA, en virtut 
de la nostra condició de membres de l’Ajuntament de Premià de Dalt, compareixem i 
com millor s’escaigui en Dret, 
 
MANIFESTEM: 
 
Que, mitjançant el present escrit sol·licitem modificar la denominació del Grup Municipal 
de Convergència i Unió “CiU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT” en base 
als següents  
 
FETS 
 



PRIMER.- A les passades eleccions municipals del maig de 2015 la candidatura de 
Convergència i Unió obtingué VUIT regidors, els quals subscrivim el present escrit.  
 
SEGON.- A principis del mandat ens vam constituir com a grup municipal de 
Convergència i Unió, als efectes de la nostra actuació corporativa en els termes previstos 
per la normativa aplicable.  
 
TERCER.- El juliol de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya  va declarar de forma 
explícita la voluntat de dissoldre la Federació de Convergència i Unió, la qual es troba en 
fase de liquidació.  
 
QUART.- En data 8 de juliol de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya va aprovar 
un acord de transitorietat a través del qual l’acció política de CDC la desenvoluparia la 
nova força política, el Partit Demòcrata Europeu Català  “PDeCAT”.  
 
Amb els anteriors fets són d’aplicació els següents 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER.- Els grups polítics municipals els trobem regulats a: 
 

x Els articles 20.1.c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local.  

 
x Els articles 50 i 51 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

x Els articles 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 

 
Per bé, que es persegueix que els grups municipals es configurin a partir de les 
candidatures electorals, el nostre ordenament no oblida ni desconeix la realitat de les 
coalicions electorals i federacions de partits, i que aquestes puguin finalitzar al llarg del 
mandat o es puguin dissoldre si així ho acorden els òrgans competents, respectivament, 
sense penalitzar als partits polítics que les integrin.  
 
Altrament, en l’esmentada normativa estatal i autonòmica no s’estableix cap regulació 
que impedeixi modificar la denominació d’un grup polític municipal, en aquest sentit, no 
es diu tampoc que els grups polítics municipals hagin d’adoptar el mateix nom que els 
partits, federacions, etc. pels quals varen concórrer els seus membres a les eleccions.  
 
En conseqüència, no hi ha inconvenient per canviar la denominació del grup per una altra 
que no es correspongui en la seva literalitat amb la de la formació política per la qual es 
van presentar com a candidatura a les eleccions locals. En el present supòsit la federació 



de Convergència i Unió, formació a través de la qual ens vam presentar, està en un procés 
de dissolució, i l’acció política de Convergència Democràtica de Catalunya s’ha vist 
substituïda per la nova formació Partit Demòcrata Europeu Català, el que justifica la 
legitimitat del canvi de denominació sol·licitat. 
 
SEGON.- El canvi de denominació sol·licitat no causa perjudici a cap dels Grups 
Municipals existents al no ser susceptible de confusió amb cap d’ells. I és subscrit per tots 
els membres del grup municipal. 
 
Per l’anterior, 
 
DEMANEM: 
 
1.- Que, es tingui per presentat aquest escrit, s’admeti, es tinguin per fetes les anteriors 
manifestacions, s’admetin, i en els seus mèrits s’acordi modificar la denominació de Grup 
Municipal de Convergència i Unió “CiU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata 
“PDeCAT”. 
 
2.- Que, es doni compte del canvi de denominació al Ple Municipal.” 
 
8) “Per Decret d’Alcaldia de data 27 de desembre de 2016 es va acordar la contractació 
laboral temporal de les persones que es relacionen a continuació per dur a terme el 
projecte “Treball als Barris 2016”: 
 

Cognoms i Nom de la 
Persona Contractada 

Vigència del 
Contracte Dedicació 

Setmanal Categoria professional 
Data Inici Data Fi 

López Castro, Anna 

29-12-
2016 

28-06-
2017 37,50 h. 

Auxiliar d’atenció al 
ciutadà 

López Rodríguez, Víctor 
Peó de manteniment i 
neteja d’espais urbans i 
zones verdes 

Mata Serrano, Noelia Dinamitzadora 
Andreu Carranza, Irene Tècnica d’ocupació 

 
La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del dia 9 de gener de 2017, va acordar la 
contractació laboral temporal i en virtud del contracte d’obra i servei de durada 
determinada a la persona que s’indica a continuació: 
 

Cognoms i Nom de la 
Persona Contractada 

Vigència del Contracte Dedicació 
Setmanal 

Categoria 
professional Data Inici Data Fi 



Bolivar Fernández, 
Fco. Javier 

16-01-
2017 

Fi d’obra o servei 
o període màxim 
establert 

37,50 h. Arquitecte tècnic 

 
Per decret d’Alcaldia de data 8 de febrer de 2017, es va acordar la contractació, en règim 
laboral temporal i en virtud del contracte d’interinitat a la persona que s’indica a 
continuació: 
 

Cognoms i Nom de la 
Persona Contractada 

Vigència del Contracte Dedicació 
Setmanal 

Categoria 
professional Data Inici Data Fi 

López Heredia, 
Gemma 

08-02-
2017 

Fi incapacitat 
temporal de la 
Sra. Marta 
Vendrell 

16,50 h. 
Monitora de 
lleure infantil i 
juvenil 

“ 

Sr. Alcalde: Molt bé. Algun comentari del Despatx Oficial? Algun comentari? Bé, jo dic 
que a nivell nostre, destacar, dintre d’aquest Despatx d’Alcaldia, bé, l’entrada al Govern 
dels tres regidors del Partit Socialista. Després de, com hem explicat més d’una vegada, 
al desembre del 2015 vam iniciar un acord de col·laboració per temptejar tots els temes 
que més que ens uneixen, ens separen. Hi ha hagut un any de temps, més d’un any, en 
què s’ha aprovat els pressupostos del 16, del 17, ordenances, s’ha posat en comú el full 
de ruta, enriquint-lo amb les seves aportacions, i crec que va haver-hi un moment en 
què tot es trenca i tot sembla que vagi així, un moment en què a nivell nostre, del poble, 
el 76 per cent del vot del ciutadà en unes eleccions estigui dintre del Govern jo crec que 
enriqueix la participació ciutadana, i considerem a dia d’avui molt positiu que els tres 
regidors del Partit Socialista entrin a governar. Per tant, a destacar aquest aspecte, i bé, 
els altres aspectes ja els ha llegit la Secretària. 

Sra. Fernández: Bona tarda. Per part nostra poca cosa ens queda a dir després del que 
ha dit l’alcalde. Com bé ha dit, després d’un any de feina conjuntament, hem arribat a 
aquest acord de formar part del Govern i de treballar pel bé de la ciutadania, que és per 
al que estem asseguts en aquesta cadira.  

Agrair als companys de la Federació del PSC que han vingut a fer-nos costat, des de la 
nostra agrupació també, i poca cosa més. Que esperem que sigui un acord de futur, i 
que tot vagi en benefici del ciutadà. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Molt bé. 

3. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. FRANCISCO MONLEÓN 
MUÑOZ. 



La Sra. Secretària dóna lectura dels acords següents: 

“D’acord amb l’article 7 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les entitats locals aprovat per Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, els regidors que 
resultin proclamats electes han de presentar la seva credencial davant la Secretaria 
General. 

D’acord amb l’article 30 de l’esmentat Reglament i l’article 75.7 de la Llei de Bases de 
règim local, llei 7/85 de 2 d’abril, tots els membres de la Corporació tenen el deure de 
formular, davant el registre, declaració d’interessos abans de prendre possessió del seu 
càrrec 

A petició de l’Ajuntament de Premià de Dalt, en data 23 de gener de 2017, la Junta 
Electoral Central ha lliurat la credencial de regidor d’aquesta Corporació a favor del Sr. 
Francisco Monleón Muñoz. 

En data 6 de febrer de 2017, el Sr. Francisco Monleón Muñoz, ha presentat davant 
aquesta Secretària les declaracions d’interessos en relació amb possibles 
incompatibilitats, activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos 
econòmics i béns i drets patrimonials, no apreciant-se cap incompatibilitat per a l’exercici 
del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Premià de Dalt. 

Així doncs, i com a requisit indispensable per a l’adquisició de la plena possessió del seu 
càrrec, es procedeix per part de l’Alcalde a la formulació del jurament o promesa del 
càrrec de conformitat amb el Reial Decret 707/79 de 5 d’abril.” 

Sr. Alcalde: 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Premià de Dalt, amb lleialtat al Rei, i respectar 
i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?” 

Sr. Monleón: Ho prometo. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs, senyor Monleón, benvingut al Consistori de Premià de Dalt. 

Sr. Monleón: Bé, si em permet unes breus paraules, perquè sé que l’ordre del dia va 
molt carregat. Bé, en primer lloc, volia adreçar-me al Jaume, que el substitueixo com a 
regidor, perquè el Jaume és insubstituïble. Va entregar el motllo i, Jaume, no hi ha més 
que Jaume. 

Bé, amb el Jaume es pot estar d’acord o no, et pot agradar o no el seu tarannà, però el 
que ningú li pot retreure és la seva apassionada dedicació que ha tingut a l’acció política. 
Tan apassionada que de vegades ha perjudicat els seus interessos personals, inclusive 



familiars. Per tant, Jaume, jo solament et desitjo moltíssima sort, perquè t’ho mereixes, 
però sobretot perquè te l’has guanyat.  

Bé i, efectivament, alcalde, tens raó quan aquí a Premià de Dalt, anem en contradirecció. 
Mentre molts pobles estan trencant acords i afeblint la taxa de govern, aquí eixamplem 
la tasca de govern. I a més, l’eixamplem no per un càlcul electoral, no mirant de reüll a 
veure què és el que fem, sinó pensant en el futur, pensant quin poble volem deixar als 
nostres fills i als nostres –en el meu cas– néts, no? Per tant, dissenyar què és el que 
volem fer. No tenir sempre les urgències de les eleccions electorals, sinó que puguem 
dissenyar un poble per a molts anys. 

Bé, i ja finalment, dir-vos que com a jove regidor, de fet, sóc el més jove regidor de tots, 
jo tinc un problema. Bé, en tinc dos problemes en el protocol. Primer problema: jo, quan 
estava allí, veia que hi havia molts regidors que deien “bona nit” igual deu vegades, i dic 
“home, jo crec que si es diu ‘bona nit?, doncs, ja està”. Per tant, no sé, jo, de vegades, 
crec que m’equivocaré. 

I l’altre és el “usted” – “el usted”. Jo, clar, parlar d’”usted” solament ho faig en tres 
ocasiones. Una, perquè estic emprenyat. Quan estic emprenyat parlo de vostè a tothom, 
menys a la meva dona. Però jo surto de casa sempre desayunado, duchado y 
“desemprenyado”. Por lo tanto, no ha lugar. 

L’altra raó és que jo parlo de vostè a la gent gran. Clar, miro, miro, miro, i sóc el més 
gran de tots, eh? Quasi puc ser el pare de molts de vosaltres, eh? Per tant, tampoc per 
aquí puc parlar de vostè. 

I finalment, parlo de vostè quan no conec. Com diria un amic meu, a Premià de Dalt no 
hi ha un monument al soldat desconegut, perquè aquí ens coneixem tots. Per tant, ho 
tinc molt complicat parlar de vostè, però ho intentaré. 

En definitiva, deixant aquesta broma a banda del protocol, el que sí que puc assegurar 
és que intentaré no solament complir amb el protocol, sinó suar la samarreta per 
intentar tenir un lloc en aquest equip. Moltes gràcies. 

Sr. Alcalde: Algú vol intervenir? 

Sr. Batlle: Nosaltres, em permetràs tutejar-te, Paco? Donar-te la benvinguda a aquesta 
taula. Esperem que hi hagi debat, i donar-te la benvinguda, una part amb alegria, perquè 
estàs aquí, entre nosaltres, però amb tristesa perquè hem vist com el PSC d’alguna 
manera es desplaça literalment cap a la dreta, i això ens fa cert mal a nosaltres. 

De totes maneres benvingut, i esperem que sigui en un espai de debat. Gràcies. 



Sr. Alcalde: Crec, Paco, que tu el lloc a l’equip te l’has guanyat per tota la teva trajectòria 
que portes en el poble, independentment del partit polític en què estiguis, la teva 
implicació amb entitats, associacions, en el dia a dia... Bé, crec que ets un exemple com 
a ciutadà, no només pel que has fet a nivell de totes les activitats a entitats del poble, 
sinó de lluita personal i l’exemple de superació. Per tant jo, la meva admiració, Paco, per 
tu, i esperem això, que durant molt de temps estiguem aquí i puguem compartir totes 
aquestes experiències. Gràcies, Paco. 

4. MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS. 

La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent: 

“En data 30 de juny de 2015, en una sessió extraordinària, el Ple de la Corporació va 
aprovar la constitució de la Junta de Portaveus, com a òrgan complementari de caràcter 
col·legiat sense atribucions resolutòries, integrada dins l’organització municipal de 
l’Ajuntament. 

A l’acord número dos de la proposta, s’acordà que la Junta de Portaveus estaria 
integrada per l’Alcalde (que actua com a President) i per cada un dels /de les portaveus 
dels diferents grups municipals, als quals es va demanar que designessin un portaveu. 

Atès que per agilitar el funcionament d’aquest òrgan es considera necessari incloure la 
possibilitat de designar suplents per als casos d’absència o renúncia. 

En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, 
de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, PROPOSO AL 
PLE DE LA CORPORACIÓ L’ADOPCIÓ DELS ACORDS SEGÜENTS: 

1. MODIFICAR L’ACORD SEGON de la proposta aprovada en sessió extraordinària del 
dia 30 de juny de 2015, pel Ple de la Corporació, de tal manera que quedi redactat de la 
següent manera:  
 

  ACORDAR que la Junta de Portaveus estarà integrada per l’Alcalde, o persona en qui 
delegui, (la qual actuarà com a President) i per cada un dels/de les portaveus dels 
diferents grups municipals. Que així mateix cada grup municipal designarà un o més d’un 
portaveu suplent, que farà les tasques del titular en el cas d’absència o renúncia. 

2. NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades als efectes escaients.” 
 

Sr. Alcalde: Algun comentari? Hi estem tots d’acord? Sí? Doncs, s’aprova per unanimitat. 



¾ Sotmesa la proposta a votació, s’acorda la seva aprovació per 15 vots a favor 
(PDeCAT, ERC-AM, PSC, CRIDA i PP) dels 15 membres presents. 

S’ACORDA APROVAR la proposta presentada per unanimitat dels presents en 
tots els seus punts. 

 
MOCIONS 
 
Sr. Alcalde: Passem a l’apartat de mocions. Dir que dintre de les mocions hi haurà una 
moció per urgència, que serà la número 11. I la CRIDA ens ha demanat que la primera 
moció canviï, la primera moció que presentareu vosaltres serà la número 9, que és la de 
Som Energia. 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU 
CATALÀ (PDeCAT) 
 
5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ 
RELATIVA A L’ADOPCIÓ DE MESURES PER A MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES 
PERSONES CELÍAQUES. (R.E. 603, DE DATA 03/02/2017). 

¾ Moció presentada inicialment pel Grup Municipal del PDeCAT, i a la qual 
s’adhereixen els Grups Municipals d’ERC-AM, PSC, PP i CRIDA per presentar-la 
conjuntament en la sessió plenària. 

 
La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent: 
 
“La malaltia celíaca (MC) és una malaltia amb inflamació crònica de l’intestí de 
mecanisme immunitari, desencadenada pel consum de gluten en persones 
predisposades genèticament. A Europa n’està afectat l’1% de la població, és a dir que és 
la malaltia digestiva d’origen genètic més freqüent. Es calcula que a Catalunya hi ha 
75.000 persones celíaques, de les quals només una de cada 10 estan diagnosticades. La 
xifra d’afectats està augmentant de manera proporcional perquè, d’una banda, hi ha 
una major sensibilització de l’estament sanitari i una major accessibilitat a les probes de 
detecció; i de l’altra, hi ha una major divulgació i coneixement de la malaltia per part 
dels ciutadans. 

Les fonts més evidents de gluten són el pa, molts cereals de l’esmorzar, la pasta, les 
pizzes, els pastissos i les galetes elaborades amb blat, ordi, sègol i civada (en casos de 
contaminació amb blat). Però el gluten també s’utilitza per donar una millor estructura 
a productes alimentaris com ara embotits, salsitxes, brous, sopes, salses, etc. També hi 
ha productes sense gluten gens sospitosos com la fruita, els llegums i les verdures, que 
poden estar contaminats amb gluten durant la seva manipulació i cocció.  



Els símptomes de la MC són extraordinàriament variables: des de les formes 
asimptomàtiques o paucisintomàtiques, a malaltia greu i precoç de la infància. La 
malaltia no diagnosticada produeix una inflamació a l’intestí que condueix a una 
síndrome de malabsorció intestinal de nutrients (ferro, calci, vitamines...), amb anèmia, 
osteoporosi, afectació hepàtica, retard del creixement i desenvolupament en els nens i 
alteració del caràcter i de la conducta, entre molts altres trastorns. El mecanisme genètic 
i autoimmune fa que pugui haver-hi més d’un cas en la mateixa família. També es pot 
associar a Diabetis Mellitus tipus I i a tiroïditis.  

L’únic tractament eficaç per als malalts celíacs és una dieta sense gluten (DSG) que ha 
de ser estricta i l’han de seguir durant tota la vida. Els pacients que no la segueixen 
presenten un augment de comorbiditat (d’altres alteracions i malalties) i complicacions 
a llarg termini com ara alteració de la densitat mineral òssia i un risc més alt de fractures, 
anèmia ferropènica, infertilitat, avortaments espontanis, determinades neoplàsies 
d’intestí prim, etc.  

Atès que la diferència de preu entre un producte amb gluten i un altre sense gluten pot 
arribar a ser d’un 300 %, una persona celíaca pot veure incrementat el cost del cistell de 
la compra en uns 33 € setmanals, 132 € mensuals i uns 1600 € anuals. Donada la gran 
càrrega genètica que té la malaltia, pot haver-hi més d’un membre de la família que la 
pateixi, la qual cosa fa augmentar encara més la despesa. 

Atès que la necessitat de seguir una dieta estricta sense gluten i la possibilitat de 
contaminació creuada dels aliments fa que molts celíacs passin dificultats a l’hora de 
sortir a menjar fora de casa seva, perquè malgrat que hi ha establiments que ofereixen 
una carta lliure de gluten, encara són una minoria. Aquesta mancança d’establiments, 
és causa de frustració i exclusió social, encara més destacable en un país mediterrani en 
el qual aquestes activitats socials són un element integrador. Les associacions de celíacs 
estan jugant un gran paper en aquest sentit. En concret, l’Associació de Celíacs de 
Catalunya tenen un servei gratuït d’informació i assessorament per a empresaris, 
emprenedors i institucions públiques i privades. 

Atès que l’Estat espanyol és l’únic país europeu que no atorga ajudes directes. A Suècia 
o al Regne Unit, els productes sense gluten són gratuïts fins als 16 anys, i a Dinamarca 
existeixen ajuts directes de 200 € al mes per pacient. 

Atès que al 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la resolució 879/X 
per a la millora de la qualitat de vida del col·lectiu celíac, en la qual es demanava la 
reducció de l’IVA al 4 % dels productes sense gluten, controls d’inspecció en seguretat 
alimentària, sensibilització en el sector restaurador i hoteler, i la implementació de 
protocols en els menjadors escolars, entre altres. 

Per tot això, el Grup Municipal del Partit Demòcrata de Catalunya proposa al Ple 
l’adopció dels següents 

ACORDS: 



PRIMER: Manifestar el suport i el reconeixement per part de l’Ajuntament de Premià de 
Dalt a tota la població celíaca de la ciutat. 

SEGON: Instar el Govern de la Generalitat a implementar les mesures per augmentar la 
qualitat de vida dels celíacs en compliment de la resolució 827/X. 

TERCER: Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que impulsi l’aprovació d’ajudes directes 
o de beneficis fiscals per a persones celíaques, com reducció de l’IRPF, o de l’IVA dels 
productes sense gluten. 

QUART.- Instar la Generalitat de Catalunya que creï un sistema d’ajuts econòmics 
directes a les famílies dels celíacs i que destini recursos per a la investigació pública, 
prevenció i tractament relacionat amb la malaltia celíaca, així com un seguiment 
adequat. Tot plegat, en base al Document de Consens sobre la Malaltia celíaca a 
Catalunya, elaborat per l’Agència de salut Pública de Catalunya, publicat al febrer de 
2016 amb la col·laboració de associacions mèdiques i l’ Associació de Celíacs de 
Catalunya. 

CINQUÈ.- Que l’Ajuntament doni suport a les campanyes i accions informatives, 
formatives i de divulgació entorn a la celiaquia que realitzi l’Associació de Celíacs de 
Catalunya, i d’altres accions de suport per a millorar la qualitat de vida de les persones 
amb celiaquia a la ciutat. 

SISÈ.- Que l’Ajuntament organitzi una jornada formativa dirigida al sector de la 
restauració, per a aquells que vulguin obtenir l’acreditació “Servei Sense Gluten” que 
ofereix de manera gratuïta l’Associació de Celíacs de Catalunya, per tal de garantir un 
servei correcte (en la línia que ja s’ha fet a ciutats com Barcelona, Mataró, Terrassa, i a 
les 14 comarques integrades en la Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració).  

SETÈ.- Que coincidint amb l’entrada en vigor del reglament Europeu 1169/2011 entorn 
a la informació obligatòria dels productes alimentaris i en concret a allò que es refereix 
a la declaració dels 14 al·lergògens alimentaris dins dels quals s’inclou el gluten, 
l’Ajuntament de Premià de Dalt realitzi a favor de la seguretat dels aliments per als 
celíacs, diverses accions com ara: 

a. Difondre i promoure la informació necessària per a unes bones pràctiques en matèria de 
seguretat alimentària per l’elaboració i manipulació de productes sense gluten en els 
sectors implicats (restauració, obradors, etc.). 

b. Col·laborar amb l’Associació de Celíacs de Catalunya en la realització de campanyes 
d’informació entorn a les implicacions del reglament 1169/2011 als sectors implicats. 

c. Sensibilitzar el personal docent, personal de menjadors escolars, escoles bressol i altres 
centres  

VUITÈ.- Que l’Ajuntament de Premià de Dalt garanteixi aliments sense gluten a les 
persones celíaques que pel seu nivell d’ingressos són beneficiàries del programa 
d’aliments, amb l’objectiu de garantir-n’hi l’accés i pal·liar-ne el sobre cost que els 
suposen els aliments sense gluten. 



NOVÈ.- Que en les festes i esdeveniments impulsats per l’Ajuntament, es vetlli, en la 
mesura de les possibilitats, per oferir alternatives adients per als ciutadans afectats de 
celiaquia (caramels sense gluten, cervesa sense gluten, aliments aptes envasats...). 

DESÈ.- Que en els fulletons específics de festes populars, rutes gastronòmiques, etc. 
s’indiqui amb el símbol “sense gluten” els establiments que són aptes per celíacs. 

ONZÈ.- Oferir un enllaç des del portal de l’Ajuntament de Premià de Dalt des del qual hi 
hagi una ubicació dels establiments de restauració que ofereixen àpats per a celíacs i que 
estiguin acreditats per l’Associació, sobre plànol de la ciutat, i de la seva oferta 
gastronòmica i comercial per a la persona celíaca. I incloure-hi també un enllaç a 
l’Associació de Celíacs de Catalunya per a obtenir més informació. 

DOTZÈ.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad i a l’Associació de Celíacs de Catalunya.” 

Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha algun comentari?  

Sr. Ruffo: Sí. Bona nit. Molt breument. Bé, sí que és cert que, per exemple, les persones 
celíaques sí que estan bastant discriminades, sobretot quant als preus, no? Fa falta que 
els preus dels productes dels celíacs, o bé s’equiparin als productes amb gluten, o bé, tal 
i com es menciona als acords de la moció, al tercer, “o s’impulsi l’aprovació d’ajudes per 
a persones celíaques o a les famílies d’aquestes”.  

També valorar molt positivament la proposta d’acord vuitena i novena, ja que mentre 
que aquestes ajudes comentades no arribin, tant de bo les puguem fer des de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt i les famílies que no tenen aquesta solvència econòmica 
o no puguin arribar, els puguem facilitar aquests aliments. Per tant, nosaltres la 
presentem conjunta i la votarem a favor. 

Sr. Alcalde: Comentaris? 

Sr. Batlle: Sí, una mica en la línia del que s’ha dit, eh?, però molt breument, creiem que 
és molt important no treballar només amb temes de celíacs, sinó la diversitat 
alimentària. Sí que hi ha certes diferències entre un vegetarià, que ho decideix, amb un 
celíac, que no, però sí que seria important, a part del tema dels preus, etcètera, que des 
de l’Ajuntament es treballi en què les festes que es fan al municipi, per exemple, els 
Correbars, tot això vagi d’alguna manera enfocat a treballar també a nivell de la 
diversitat alimentària, ja sigui amb celíacs, vegetarians... Per tant, tot el nostre suport.  

Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs, crec que estem tots d’acord, per tant, s’aprova per 
unanimitat. 



¾ Sotmesa la moció a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM, PP i 
CRIDA) dels 15 membres presents. 
  

S’ACORDA APROVAR la moció presentada per unanimitat dels presents en tots els 
seus punts. 

 

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA 

 
9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER CONTRACTAR 
L’ELECTRICITAT MUNICIPAL AMB ENERGIA 100% RENOVABLE, FOMENTAR LA 
PRODUCCIÓ I CONSUM D’ENERGIA VERDA, I ASSOCIAR-SE A LA COOPERATIVA SOM 
ENERGIA. (R.E. E/000418-2017, DE DATA 03/02/2017). 
 
La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent: 

“Atès que: 

x L’actual model energètic basat en combustibles fòssils és insostenible i es fa necessari 
caminar cap a un model d’estalvi, d’eficiència, d’energies netes i d’autoconsum. El canvi 
de model energètic en un país ric en sol i vent és una qüestió de respecte al medi ambient, 
però també és una opció pel canvi del model productiu que ens permet democratitzar 
l’accés a l’energia i la seva producció. Així s’aconsegueix que el model de societat sigui 
més democràtic, sense el control i dirigisme de les grans corporacions amb ànim de lucre 
que tenen greus efectes sobre els preus dels subministraments i la pobresa energètica, 
com s’ha fet cada cop més evident darrerament. 

x Les administracions públiques estan al servei de la ciutadania i, per tant, estan obligades 
a implementar mesures per impulsar un model energètic renovable, eficient i a mans de 
la població; afavorir el creixement d’una economia més social i solidària; i trencar 
l’oligopoli energètic existent. 

x Un pas important que es pot donar des de l’Ajuntament és contractar els serveis 
energètics d’edificis i equipaments municipals i enllumenat públic a una empresa que 
compleixi amb tots aquests objectius. 

x A Catalunya hi ha la cooperativa sense ànim de lucre Som Energia. Va néixer l’any 2010 
a Girona amb l’objectiu de seguir les passes d’iniciatives com Ecopower (Flandes), 
Enercoop (França) o Greenpeace Energy (Alemanya) i oferir als seus socis i sòcies la 
possibilitat de consumir energia 100% renovable a un preu similar al de l’electricitat 
convencional, així com desenvolupar projectes rendibles d’energies renovables com ho 
són la fotovoltaica, l’eòlica, biomassa, biogàs i minihidràulica. 



x Actualment, Som Energia ja supera els 31.000 socis i sòcies i 44.000 contractes, té al 
voltant de 40 administracions sòcies i 50 que en són clientes (entre les quals ajuntaments 
com els de Girona, Sant Celoni, Sant Cugat, Gualba, Els Guiamets...) 

x Som Energia no només ofereix a les administracions una contractació d’electricitat 100% 
renovable, sinó que va més enllà i inclou aspectes per fomentar la formació i la divulgació 
del canvi del model energètic actual i la participació en l’economia del bé comú entre la 
població del municipi. 

x A més de ser una companyia sense ànim de lucre, disposa d’un programa per lluitar 
contra la pobresa energètica, comprometent-se a no tallar la llum per impagament a 
aquelles persones que pateixin pobresa energètica i porta a terme mesures per fomentar 
l’estalvi i l’eficiència energètica als seus usuaris i usuàries. 

x Som Energia és una cooperativa, és a dir, una empresa gestionada democràticament 
pels seus socis i sòcies. Les cooperatives aporten un valor afegit al sistema econòmic: 
creen ocupació estable i de qualitat i permeten als ciutadans tenir una influència directa 
als assumptes del mercat que els afecten. 

(Més informació: http://ca.support.somenergia.coop/article/216-un-ajuntament-pot-
contractar-la-llum-a-som-energia, http://ca.support.somenergia.coop/article/217-
quines-condicions-he-de-tenir-en-compte-com-a-ajuntament-abans-de-contractar-
lelectricitat) 

Per aquests motius, el Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

1. L’Ajuntament es farà soci de la cooperativa Som Energia, SCCL, en un termini màxim de 
2 mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, amb tal de poder contractar-ne el 
subministrament elèctric. 

2. L’Ajuntament iniciarà un procés de traspàs progressiu dels subministraments energètics 
que en depenen (edificis i equipaments municipals, enllumenat públic...) cap a energies 
renovables, adjudicant-ne els contractes de subministrament a la cooperativa de consum 
d’energia verda sense ànim de lucre Som Energia, que garanteix el subministrament 
d’energia 100% provinent de fonts renovables, o a altres cooperatives sense ànim de 
lucre que també el garanteixin. 

3. L’Ajuntament establirà un acord o conveni de col·laboració amb la cooperativa Som 
Energia per fomentar i promoure la producció i consum d’energia verda al municipi i el 
canvi de model energètic, i per estudiar com fer front a situacions de pobresa energètica. 

4. L’Ajuntament, juntament amb Som Energia, impulsarà una campanya per informar la 
ciutadania dels avantatges, la conveniència i la necessitat d’apostar decididament per 
un canvi de model energètic basat en el consum d’energies 100% renovables.” 
 



Sr. Alcalde: Molt bé. Fem intervencions? Si de cas, per part de... Hi havia alguna persona 
dintre d’aquest col·lectiu que faria aquesta intervenció? Sí? Si podem acostar micròfon? 

Sr. Ferran Mozas (soci de Som Energia Maresme): Bé, bona nit a tothom. Jo l’única 
experiència que tinc de parlar davant d’un ple és a Mataró, no hi he parlat mai, però he 
escoltat. El que passa és que allà només puc parlar des del públic, qui presenta alguna 
moció està registrada. Aquí això no és el cas i, per tant, m’he quedat una mica sorprès, 
perquè jo pensava que faria una resposta a una pregunta, i ara em toca defensar la 
moció. 

Bé, Som Energia és una cooperativa amb seu a Girona, sense ànim de lucre, que es va 
fundar fa uns sis o set anys –sis anys. Abasta, encara que està a Girona, tot el territori, 
arriba des de les Canàries fins la serra de la Tramuntana, i des de Finisterre a Ceuta. 
Tenim 30.000 socis, 44.000 contractes, i el que fem i per això ens vam constituir com a 
cooperativa, és lluitar contra el canvi climàtic i promoure el consum d’energia verda. 
Nosaltres, la cooperativa, som productors d’energia verda en una petita part, costa 
molts diners invertir en això, però tota l’energia que comercialitzem és d’origen verd, 
d’origen renovable.  

Tenim instal·lacions de producció al País Valencià, Catalunya, Sevilla l’última que hem 
inaugurat, a Valladolid, i algunes, la majoria, estan a Catalunya. La cooperativa és sense 
ànim de lucre, i el fet de fer-se soci de Som Energia implica pagar una quota d’alta única 
de 7 euros, és la que dóna dret a ser soci i a ser accionista, i a votar en totes les decisions 
que es prenen en les assemblees anuals, i evidentment, doncs, a més a més es pot 
contractar o no. La majoria immensa dels socis, una vegada s’han fet socis, contracten, 
eh? 

No podria dir res més. Simplement que som una cooperativa censada totalment, aquest 
any segurament facturarem uns 26 milions d’euros, i tenim inversions per valor d’uns 
10 milions. L’última inversió que estem fent és un molí eòlic a la comarca de l’Anoia, 
pluvial concretament. Si de cas, si després voleu preguntar alguna cosa més, doncs jo el 
que he fet és un resum. Jo haig de dir que sóc una persona normal i corrent, local, del 
Maresme. Em van dir que si podia venir aquí a veure si hi havia alguna pregunta. A més, 
us agraeixo que m’hagueu passat la pregunta al principi, perquè la meva dona no sap 
que estic aquí, i si arribo massa tard dirà “què ha passat?”, no? Per tant, marxaré una 
miqueta abans. 

Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies. Passem a intervencions. Hi ha intervencions per 
part del Partit Popular? 

Sr. Ruffo: Sí. Nosaltres aquesta moció la votarem en contra, però més que res, per què 
la cooperativa Som Energia, per què no una altra? Nosaltres, bé, la llicència de 



distribució de l’energia elèctrica a Catalunya en principi la té ENDESA, i entenc que 
ENDESA és la que genera i distribueix l’energia elèctrica a Catalunya. I per molt que 
nosaltres acabem estant amb Som Energia, l’energia que nosaltres rebem a Premià de 
Dalt no crec pas que sigui de fons renovables, més que res perquè això ho decideix la 
distribuïdora, en aquest cas ENDESA, no?  

Però parlant de la moció, sí que veiem viable, per exemple, estudiar la compra d’energia 
conjuntament amb altres municipis, com sí que es fa en altres comarques, al Maresme 
crec que no es fa, o mitjançant el consell comarcal, que també té aquest servei, i això es 
podria estudiar, però nosaltres el tema de la cooperativa Som Energia no ho acabem de 
veure. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Més intervencions? 

Sr. García: Bé, primer, agrair la teva presència moltíssim, i disculpar-te per no haver 
pogut fer-ho amb una mica més de pregunta/resposta, i haver-ho hagut de fer així, però 
bé, se’ns ha dit que era l’única forma. I bé, només afegir, també en resposta al Partit 
Popular, que, bé, primer, el que demanem aquí precisament és que s’estudiï de quina 
forma es podria fer, i ni tan sols estem dient que s’hagi de contractar Som Energia, sinó 
que es miri de contractar amb entitats que siguin cooperatives de consum d’energia 
verda, on l’energia sigui renovable. A més, estem parlant d’una cooperativa, que no és 
el mateix que tenir la llum amb una empresa com ENDESA.  

I res, simplement afegir que sí que hi ha Ajuntaments que s’estan adherint-hi, de fet, 
n’hi ha bastants, i pensem que seria interessant que des de l’ajuntament es fes aquest 
estudi. Per una banda, bé, sí que se’ns dirà que l’Ajuntament ara mateix té un conveni a 
través de l’ACM amb ENDESA, però aquest conveni és fins a finals d’any. Per tant, 
nosaltres considerem que com a mínim estudiar la possibilitat que a partir del 2018 es 
pogués fer aquest canvi cap a energies renovables podria ser molt interessant. Gràcies. 

Sr. Font: A veure, comentar, tal com vam parlar en la Junta de Portaveus, que has fet tu 
mateix una mica de reflexió, però comentar-vos que la compra d’energia, tant de llum 
com de gas, l’Ajuntament de Premià de Dalt el posa a subhasta anualment, juntament 
amb el Consell Comarcal i l’AMI, amb una quantitat de pobles importants com poden 
ser... Som 692 pobles que posem a subhasta l’adquiriment d’aquesta corrent. 

Quan parlem que és verda..., verda, verda..., la que estem consumint, tothom et dóna 
un certificat que el 100 per cent és verd, quan tots sabem que això no encara no és 
veritat. Mica en mica s’aniran fent les coses. Però de totes maneres, en la moció aquí 
que es pugui estudiar, o que en un moment determinat puguem fer-ho, segurament que 
s’estudiarà i s’anirà fent, però una cosa és estudiar-ho i l’altra cosa és votar la moció, 



durant dos mesos, que si ens fem socis o no ens fem socis. Quan s’acabi això s’estudiarà, 
i a partir d’aquí es veurà el que es farà. Llavors, la votació del Govern serà que no. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Algun comentari? Si vols contestar... 

Sr. Mozas: No he entès exactament la seva qüestió, però ENDESA és propietària de la 
xarxa de distribució, però l’electricitat que circula per allà és propietat de la companyia 
que comercialitzi. Per tant, si Som Energia està comprant energia on ha de comprar-la i 
la fa arribar aquí, és la seva energia, és energia de Som Energia, no d’ENDESA. Com pot 
ser d’una altra companyia, eh? Vull dir... Per tant, no és que ENDESA sigui tota d’ella, 
sinó que ENDESA posa a disposició dels ciutadans una xarxa, i per allà circula l’electricitat 
que cadascú decideix comprar. Per tant, això seria així, l’energia seria de Som Energia.  

Respecte a l’altra qüestió que ha dit, que no és energia verda, haig de contradir-ho 
amablement. L’energia és produeix de manera nuclear, que és l’energia bruta, 
hidràulica, verd, que de la verd poden ser moltes: fotovoltaica, hidràulica, el que sigui. 
Quan aquesta energia verda es produeix, es dóna un certificat per aquella quantitat, i 
aquells certificats particularment estan a sobre de la taula, i algú pot anar i dir: “Escolti, 
jo vull tota aquesta energia que s’ha produït de manera renovable.” Per tant, en aquest 
cas no són falsos, perquè aquestes coses les certifica la Comissió Nacional d’Energia. Vull 
dir que no és que ho digui..., aquí l’energia és verda, l’altra, no ho sé. I a més a més, el 
mix espanyol de l’energia bàsicament no és verd, això sí que és veritat. El que passa és 
que aquesta petita part, minoritària, que es produeix, Som Energia es queda una part, i 
ja està, i la facilita als seus socis. Era per aclarir només, eh? 

Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs, si no hi ha més comentaris, el fet de votar en contra no vol 
dir que estiguem d’acord amb Som Energia, sinó que el fet és que estem en un procés, 
dintre d’un conveni, i aquesta moció obliga a una sèrie de coses que no són només 
estudiar-hi, sinó que és una sèrie d’obligacions. Quan s’estigui en el procés, fins a la 
propera licitació que hi pugui haver, hi ha la voluntat d’estudiar totes les possibilitats i 
buscar la que sigui més beneficiosa per als nostres veïns, com sempre ha sigut, no? I 
agrair-vos la vostra presència aquí. Passem en aquest cas a votació. 

¾ Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA) i 13 vots en contra 
(PDeCAT, PSC, ERC-AM i PP) dels 15 membres presents. 
  

S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts. 

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER ATURAR LA DESTRUCCIÓ 
DEL CORREDOR DE LA CISA . (R.E. E/000418-2017, DE DATA 03/02/2017). 

La Sra. Secretària dóna lectura de la següent moció: 



 

“Atès que: 

x L’espai natural de la CISA és un corredor de separació entre municipis de gran valor 
ecològic i paisatgístic, que pel seu valor i característiques hauria de gaudir d’una 
protecció especial i formar part del Parc de la Serralada Litoral, i no s’hi hauria de poder 
produir per tant la seva destrucció que ja s’està començant a fer per a la seva 
urbanització. 

x És un entorn de gran valor per a la població, que ja es va manifestar en contra de la seva 
urbanització juntament amb les entitats ecologistes, i també té un valor cultural i 
patrimonial particular per les activitats que s’hi realitzen i que també podrien quedar 
afectades. 

Per aquests motius, el Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

1.Aturar les obres al corredor de la CISA . 

2.Sol·licitar al Parc de la Serralada Litoral la inclusió d’aquest corredor de la CISA dins la 
superfície del Parc, tal com s’hi van incloure la resta dels corredors biològics que hi ha 
entre municipis quan es va ampliar el Parc el 2013. 

3.En el mateix sentit, sol·licitar també la inclusió al Parc d’altres corredors i espais 
naturals del municipi com els de Ca l’Infern, entre Premià i Teià, i el de Can Nolla. 

4.Demanar l’opinió a la ciutadania, mitjançant una enquesta o un procés participatiu, 
sobre quin futur vol per al corredor de la CISA . 

5.Constituir una taula a la qual es convidi les entitats ecologistes de la comarca i els 
departaments corresponents dels Ajuntaments afectats (Premià i Vilassar), així com del 
Consell Comarcal del Maresme, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, 
per tal de debatre el futur de la CISA escoltant les diferents opinions, i que serveixi també 
per debatre el futur dels altres boscos i espais naturals del municipi.” 
 

Sr. Bailón: Hola, buenas noches. Bien, el sentido del voto de este Grupo Municipal en 
esta moción será la abstención. Más que nada, un poco en forma de protesta, a favor 
del corredor. No obstante, y siguiendo nuestra línea, siempre hemos estado a favor del 
crecimiento del pueblo, entonces, alegamos que la obra que va destinada a este 
corredor, por lo menos en la medida de lo posible, mantenga las zonas verdes y así no 
perdamos del todo lo que sería la parte natural de este corredor. 



Y por último, decir que poco más se puede hacer, teniendo en cuenta que prácticamente 
todo este suelo es privado. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Més intervencions? 

Sr. Batlle: Bé, primer de tot, aquesta moció el que pretén d’entrada és... Jo crec que el 
fet de, ja no només parar les obres de la CISA , que considerem que sigui un corredor 
biològic, sinó que potser ens hauríem de plantejar què fem amb la comarca, què estem 
fent amb la nostra comarca. Fins ara tenim una autopista que s’està allargant cap a 
Lloret, i està destruint gran part de zona verda. Tenim a Premià de Mar les Hortes de 
Ponent, que també van edificades, quan el sòl de Premià de Mar està al 100 per cent. 
Tenim un litoral on s’està fent un port, un macro complex comercial, que també pot 
danyar tota la part del litoral. I ja no només a nivell comarcal, sinó que això ve de molt 
antic. Ara, si avui dia tenim una Cadira del Bisbe –vostès s’omplen la boca de la gran 
Cadira del Bisbe que tenim– és perquè una gent va estar allà i va estar lluitant perquè 
allò no quedés urbanitzat. No oblidem que el senyor Baliarda, vostè estava al Govern, 
ho recordarà perfectament, allò anava urbanitzat, i va ser gràcies a la mobilització 
popular que allò va aconseguir parar-se.  

Per tant, crec que el que hauríem de fer ja no només és amb el tema de la CISA i el 
corredor, sinó replantejar quin tipus de Maresme volem, quin tipus de mobilitat volem, 
i per tant, ja sé que hi votaran en contra, que tot està aprovat, que tots diuen que és 
privat i que no és pot res fer. Jo crec que la història ens demostra el contrari, per tant, 
nosaltres seguirem endavant amb la defensa d’aquest territori i d’aquest tema. Gràcies. 

Sr. Font: Jo pensava en el seu moment que la moció aquesta estava pel tema del que és 
el corredor de la CISA. A veure, aquí diu això. Vostè m’està dient ara com volem el 
Maresme i de quina manera ha de ser. Jo crec que Premià de Dalt..., en aquesta moció 
precisament ens estem preocupant del que passa a Premià de Dalt. 

Al 91 va començar el tema de la CISA . Des que va començar al que s’ha fet hi ha unes 
diferències molt importants, on s’han aconseguit uns temes de zona verda que si fos 
ara, no s’aconseguirien. Però es van aconseguir. Més no es pot demanar, avui dia tenen 
molts problemes perquè els surti a compte i els sigui viable. 

Aleshores, com ja s’ha comentat i s’ha dit, aquesta gent ja té un permís, està aprovat 
per tots els estaments, està aprovat per la Generalitat, són els amos i senyors dels 
terrenys i poden fer les vivendes que estan allà pertinents per poder-se fer. Per tant, 
nosaltres en aquest cas hi votarem que no. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Més intervencions? 



Sr. Batlle: Una mica per contestar, perquè si no, sembla el vot de tot el poble. Bé, 
anteriorment també estava tot aprovat i estava..., o no?, i es va aconseguir a base de 
lluita popular. De totes maneres, dir-li que el seu partit fa molt de temps ja estava a 
favor de preservar aquest espai, o no? No? Doncs, m’ho invento. 

Sr. Font: No, no estava aprovat, per això s’ha aconseguit fer el que s’ha fet. No es va 
aprovar en el seu dia, i vostès saben perfectament que no estava aprovat i ara sí. Fa 
temps ja que està aprovat, no s’ha aprovat precisament avui ni ahir. Fa uns anys que es 
va aprovar, però bé, es va aprovar i va haver-hi molt de moviment, i es va buscar la 
situació més idònia perquè això sortís bé per a tothom. Però el que sí que no es pot és 
anar en contra dels propietaris amb tot, sinó que, si més no, s’ha d’anar una mica sobre 
la llei. 

Sr. Batlle: Bé. Segurament no hi estem d’acord. De totes maneres, des d’aquí jo 
demanaria disculpes als companys ecologistes de la resta de la comarca, perquè si aquí, 
a Premià de Dalt, s’està permetent que es faci aquesta cosa i s’atempti contra aquest 
corredor biològic, què passarà, quin tipus de polítiques es portarà a la comarca quan 
aquí hi ha una persona que és responsable de medi ambient de la comarca i del Consell 
Comarcal? Simplement demanar perdó als companys ecologistes, i que s’ha fet el que 
s’ha pogut. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Bé. La demagògia és molt fàcil fer-la, i si es té una mica d’informació de com 
ha anat tot aquest pla... Dir-vos que l’any 85 aquesta zona era 100 per cent edificable. 
És privada, era 100 per cent privada, i si haguessin volgut tirar endavant, això, tot el 
paratge de la CISA , seria 100 per cent privat i edificable.  

L’edificabilitat, hi ha 6 habitatges per hectàrea de sòl, quan el normal en aquells plans 
d’aquell moment eren 19, 20 o 21 habitatges, o sigui, molt per sota del que seria el que 
tocaria en la negociació que en aquell moment es va tenir. Es va poder aconseguir reduir 
i abaixar totes les vivendes a la part baixa, mantenir el corredor i preservar tota la part i 
cessió de l’Ajuntament gratuïta de tota la part dels masos i de tota la part de la font, 
quedant gairebé el 50 per cent d’aquest terrenys de propietat pública. És a dir, del 100 
per cent de propietat privada, passa a ser de propietat pública. Que el món ideal de dir, 
es va oferir a la Diputació, Generalitat i fins i tot al Parc Serralada si volien adquirir aquest 
terreny, comprar-li als propietaris a una quantitat important, per poder-la deixar 100 
per cent lliure. Nosaltres encantats. Però aquí ningú va posar tots els recursos per poder-
ho fer, perquè com aquests hi ha–ens deien– 50.000 llocs a tot Catalunya. Però dintre 
de les possibilitats que es van tenir, i amb els drets que tenien els propietaris, es va 
aconseguir un acord molt més beneficiós per a l’Ajuntament.  



Per tant, no fem aquí la demagògia fàcil de dir... Tot i tenir la situació que tenim, l’acord 
de tota la zona de la CISA va ser molt beneficiós per a Premià de Dalt, donades les 
circumstàncies inicials. Com dic, l’any 85, el 100 per cent era privat i tot urbanitzable. 
Per tant, en aquest cas, queda clar tot el procediment, tot el sector, i no només hi haurà 
la urbanització dels carrers sinó tot l’àmbit d’actuació de la Cisa, que queda preservat 
gràcies a l’acord que hi va haver en aquell moment. 

Per tant, si no hi ha més comentaris, jo crec que està molt clar, passem si de cas a 
votació. 

¾ Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA), 11 vots en contra 
(PDeCAT, PSC i ERC-AM), i 2 abstencions (PP) dels 15 membres presents. 
  

S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts. 

 
7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER MUNICIPALITZAR LA 
GESTIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT MUNICIPAL D’AIGUA. (R.E. E/000418-
2017, DE DATA 03/02/2017). 
 
La Sra. Secretària dóna lectura de la següent moció: 

“Atès que: 

x L’aigua és un bé escàs i valuós imprescindible per a la vida, declarada un dret humà per 
l’ONU el 2010. Malgrat tot, l’aigua segueix sent una font de negoci milionari per uns 
pocs, tant aquí com a nivell global. 

x La gestió de l'aigua sota les grans corporacions ha portat a la vulneració dels ecosistemes 
i dels drets de les persones. Només amb una gestió 100% pública i directa pels 
ajuntaments es pot assegurar un servei de qualitat. Mitjançant la gestió municipal del 
servei de subministrament d’aigua podem garantir: 

1. Control popular de la gestió de l'aigua: L'aigua és un bé essencial que afecta els 
ecosistemes i la vida de les persones, per això les entitats que treballen en el sector, les 
associacions de veïns i la població han de poder participar de la presa de decisions i 
exercir control directe sobre el preu, inversions, manteniment de la xarxa, etc. 

2. Aigua de major qualitat i a menor preu: Amb la gestió directa, el que ara són beneficis 
milionaris que es queden les empreses seran diners que serviran per garantir una millor 
qualitat de l'aigua i del servei, la millora de la xarxa i preus més assequibles per la 
població. 



3. L'aigua per a tothom: En tant que l'aigua és un bé comú i ha estat declarada un Dret 
Humà indispensable per a la vida, la falta de recursos econòmics de les famílies no poden 
ser un motiu de tall de subministrament. Una garantia completa de que això mai no passi 
només serà possible amb una gestió pública i directa enlloc d’una gestió basada en 
beneficis i guanys econòmics. 

4. Un major control: Els ajuntaments, com a institució més propera a les persones, ha de 
tenir control directe dels béns imprescindibles per a la vida i mantenir-los al marge de la 
mercantilització. 

5. Sostenibilitat ecològica: Els recursos hídrics no poden estar sotmesos a la dinàmica 
empresarial privada ni gestionats de forma deslligada de l'aigua per ús de boca. Per això 
la gestió ha de tenir en compte la salut dels ecosistemes alhora que s'han d’establir preus 
progressius per consum, gravant l'ús de piscines, equipaments turístics, segones 
residències, grans indústries, etc., duent a terme una gestió integral del cicle de l'aigua. 

6. Els drets laborals de treballadors i treballadores: Com a operaris municipals, els 
treballadors i les treballadores estaran sotmesos al règim públic, que garanteix millors 
condicions i menor precarietat. 

7. Sobirania sobre el territori: No es tindrà una sobirania real mentre els béns bàsics i 
fonamentals per a la vida, com l'aigua, estiguin en mans d'empreses privades 
transnacionals, que tenen com a objectiu el seu benefici empresarial privat a costa 
d'exhaurir els nostres aqüífers. 

x Cada vegada més ciutats, regions i països decideixen remunicipalitzar els serveis, 
recuperant el control públic de la gestió de l'aigua i del sanejament. Entre elles, hi 
destaquen ciutats tan rellevants com París, Nàpols, Budapest, Atlanta, Buenos Aires, 
Berlín i La Paz. A Catalunya també hi ha poblacions, com ara Mataró, Manresa, 
Montornès del Vallès o Arenys de Munt, que han recuperat la gestió d’aquest servei en 
els darrers anys. 

x Per tot això, cal canviar el model actual de gestió del servei de subministrament d’aigua 
al nostre municipi (concessió a una empresa privada), per una gestió directa municipal 
100% pública. 

Per aquests motius, el Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

1.Creació d’una comissió d’estudi en el termini màxim de 3 mesos per la municipalització 
del servei de subministrament domiciliari d’aigua. 



2.Organitzar una audiència pública per sotmetre a informació i debat ciutadà el model 
de gestió de l’aigua a la ciutat, que compti amb la presència de persones i col·lectius 
especialitzats en la qüestió. 

3.Dotar la comissió dels mitjans personals, tècnics i/o econòmics necessaris per a 
l’elaboració dels informes tècnics i/o jurídics pertinents per a estudiar i desenvolupar la 
internalització del servei. 

4. Fixar un calendari per desenvolupar el procés de municipalització del servei.” 
 
Sr. Bailón: A ver, el fondo de esta moción es inviable, y más cuando necesitamos dinero 
para otros proyectos muchísimo más importantes y necesarios en este pueblo. 
Entonces, si aprobamos esta moción, deberíamos hacer un gasto excesivamente 
elevado en cuanto a tecnología y personal especializado, y eso seguramente encarecería 
el agua pero vilmente para todos nuestros vecinos. Por lo tanto, seguimos con la 
inviabilidad. 
Somos un municipio relativamente pequeño, y si se decidiera municipalizar el agua 
necesitaríamos muchísimos años otra vez para rentabilizar esta inversión. Entonces, otra 
vez seguimos en lo mismo, y otra vez perjudicando a nuestros vecinos. Sabemos, que 
está en pleno, que hace tres años se subió el precio del agua, y para eso sí que nos 
gustaría sentarnos, en la medida de lo posible, siempre que el Ayuntamiento pueda 
actuar sobre ello, y que no venga de la entidad que nos suministra el agua a este precio, 
totalmente cerrado. Poder hablar o poder negociar una bajada del agua. Esto sí que es 
importante. 

Y respecto a la empresa que nos suministra el agua, creemos que es una buena empresa, 
que tiene infraestructura para poder solucionar cualquier problema que tenemos, y que 
actualmente suministra muy bien el agua a todos los vecinos de Premià. Gracias. 

Sr. Alcalde: Més intervencions? 

Sr. García: Bé, intentaré resumir les coses positives que té municipalitzar un servei com 
el de l’aigua, i per començar, dir que en aquest poble, que sempre es parla que s’ha 
municipalitzat el servei de recollida de residus, que és una cosa positiva, doncs, no 
entenem per què no es veu com una cosa tan positiva municipalitzar un altre servei, que 
per una part té els mateixos avantatges, a part d’altres coses més específiques.  

D’una banda, també recordar que vam presentar una al·legació a les ordenances fiscals 
fa poc, que també anava en el sentit de poder reduir el preu de l’aigua. Tampoc se’ns va 
aprovar estudiar allò. El fet de municipalitzar l’aigua contribuiria a tenir un control de la 
gestió per part de la ciutadania, cosa que en una empresa privada no es pot tenir. L’aigua 
al final tindria major qualitat, també qualitat ambiental i menor preu, i l’aigua, en 



definitiva, seria el que és, el que es considera, que és un bé comú, un dret humà 
indispensable per a la vida, i això, quan es barreja amb una empresa privada que el que 
vol és obtenir beneficis, doncs, no considerem que sigui la millor gestió de cap recurs en 
general. 

D’altra banda, també garanteix un major control per part de l’Ajuntament i un major 
control dels drets laborals de treballadors i treballadores, que ja sabem en molts casos 
que estem veient que quan hi ha una empresa privada que és la que gestiona els drets 
dels treballadors, que al final també treballen per a l’Ajuntament indirectament, no es 
respecten aquests drets.  

Per tant, bé, és una cosa que està passant, la municipalització de l’aigua s’està fent a 
molts indrets, tant a nivell global com també a Catalunya. Recordar que, per exemple, a 
ciutats com París, Nàpols, Budapest, Atlanta, Buenos Aires, Berlín, La Paz, a Catalunya 
també, ara s’està estudiant també en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, inclosa la 
ciutat de Barcelona, s’està estudiant el tema, i hi ha altres poblacions, grans i petites, on 
s’està fent, i els beneficis hi han estat. Per tant, pensem que el que demanem, que al 
final és estudiar aquest tema, és important fer-ho, i ens avancem una mica a la resposta, 
que ens diran que sí que s’està estudiant, però clar, de moment, el que se’ns diu és que 
s’està estudiant però s’està pensant més, sembla ser, en una gestió mixta – privada – 
pública, amb menor percentatge de la part pública, i això no considerem que sigui la 
millor manera, ni considerem que seguir amb SOREA, una empresa en la qual a més hi 
ha unes irregularitats que estaria bé parlar-les en aquesta comissió d’estudi, per les 
quals no hauríem de seguir amb SOREA des de fa un temps, doncs, no entenem com no 
es vol agafar aquest compromís d’estudiar-ho, i a més estudiar-ho de cara a la 
ciutadania, fer una audiència pública per poder parlar dels avantatges o inconvenients 
que pugui tenir un model o un altre, amb tota la informació al davant i que la gent la 
pugui tenir, i bé, fixar un calendari. 

I sí, mitjans es necessiten per estudiar-ho, però no creiem que precisament sigui una 
cosa perjudicial, ni que haguem de destinar més diners per municipalitzar uns serveis. 
Segurament serà al final al contrari, i serà més beneficiós per a tothom. Gràcies. 

Sr. Font: Bé, com molt bé diu, l’Ajuntament de Premià de Dalt fa la recollida de la brossa. 
Per què? Perquè es va estudiar i hi havia la possibilitat que fos molt més barata del que 
en realitat era.  

Naturalment que hi ha hagut molts pobles i ciutats grans que estan municipalitzant 
l’aigua, però també s’ha de fer un estudi per a això, i l’Ajuntament de Premià de Dalt ja 
l’ha fet. No és que no l’hagi fet, ja l’ha fet, ja estem estudiant i estem mirant a veure com 
es pot fer, si és que en realitat ens interessa poder-lo tenir o no. 



Quan estem parlant d’un poble petit, hem de comptar no solament amb tenir la 
municipalització i posar uns preus, sinó que a més a més comporta saber els quilòmetres 
que tenim i els habitants que tenim, i quan fem números, aquests números no surten. 
Quan l’Ajuntament s’encarrega de l’aigua i ha d’apujar el cànon de l’aigua i ha d’apujar 
l’aigua, tenim un problema. L’Ajuntament ho està mirant, ho està estudiant, i no 
prendrem ara una decisió de votar aquesta moció a favor, perquè vostè m’estarà 
preguntant el mes que ve a veure si està, i això pot durar dos, tres anys, quatre, no ho 
sé, però fins que no hi hagi la possibilitat que l’aigua surti més barata, l’Ajuntament no 
prendrà aquesta acció. 

Sr. Alcalde: Més intervencions? 

Sr. García: Bé, si em permeten, no considerem que es necessitin segurament quatre 
anys per estudiar-ho. Es poden agafar exemples d’altres municipis també, i a l’hora 
també es poden mancomunar serveis en diferents municipis, però de manera pública i 
municipalitzada, que és una opció que s’està estudiant en alguns llocs. I bé, pensem que 
això no seria tan complicat i seria interessant fer-ho. Llavors, òbviament estem d’acord 
quan se’ns diu “estudiar”, que és el que se’ns està dient, però clar, d’altra banda se’ns 
està dient que no té pinta que acabi municipalitzant-se, amb la qual cosa... Bé, ha dit 
que s’ha estudiat, després que s’està estudiant.  

Sr. Font: No, he parlat que s’havia estudiat el tema de la recollida de la brossa. 
Tanmateix, s’està estudiant ara perquè hi ha molts pobles, com Barcelona, com molts, 
però al final l’aigua l’hem de comprar a l’ATLL. L’aigua s’ha de comprar, la distribució de 
l’aigua avui per avui tenim una empresa que ens ho està fent bé, i la resposta dels pobles 
que han fet, han canviat i s’han fet càrrec de l’aigua, a tot arreu l’han hagut d’apujar. No 
es pot mantenir. I el que no l’ha apujat està perdent calés, i avui en dia no en pots perdre 
sinó que has d’igualar i compensar la balança. 

Sr. García: Per exemple, en el cas d’Arenys de Munt, que coneixem... 

Sr. Font: En el cas d’Arenys de Munt, estan perdent diners. 

Sr. García: A nosaltres allà ens diuen el contrari, i a més ens diuen que...  

Sr. Font: Doncs, el dia que vulgui ve vostè amb mi, anirem a Arenys de Munt i parlarem 
amb l’alcalde, val? 

Sr. García: I tant. Quan s’ha fet allà, a més el que se’ns diu també, també he parlat amb 
la persona responsable d’aquest tema, que fins i tot altres vessants positives del tema 
és que quan han recuperat la xarxa han vist que ENDESA el que estava fent és 
bàsicament no cuidar la xarxa, amb la qual cosa hi havia..., estaven fent el mínim 



necessari per no gastar més diners, i al final la xarxa no estava en les condicions 
adequades, i això acaba repercutint també en el preu i en les condicions del servei. 
Llavors, bé, penso que seria bo estudiar-ho i no veig... O sigui, veig la voluntat d’estudiar-
ho però no cap a la municipalització sinó cap a una gestió mixta. 

En altres casos, per exemple la recollida de residus, aquí es va considerar positiva, i en 
el consell comarcal, en canvi, s’està apostant per una gestió mixta, amb la qual cosa, 
pensem que també seria positiu fer aquesta diferenciació en aquest cas. Però bé, aquí 
quedarà la cosa. Gràcies. 

Sr. Font: Per això li he dit que primer s’ha d’estudiar, i quan veus la relació i com surt, 
llavors es fa. De moment, avui, no surt a compte el tema de l’aigua. 

Sr. García: La cosa és: està estudiat o no està estudiat? Perquè per una banda es diu que 
s’està estudiant, i per altra banda s’està dient que segur que no sortirà a compte.  

Sr. Alcalde: A veure, perquè no entrem en un bucle.... No entrem en un bucle perquè al 
final estem avorrint aquí les cabres, una mica, amb tot plegat, eh? El fet principal, i que 
molt abans que existíssiu, aquí, a Premià de Dalt, vam municipalitzar la recollida de la 
brossa i vam municipalitzar la neteja viària, i ho vam fer bé. Ho vam fer bé perquè vam 
considerar que era la millor opció perquè la ciutat tingués la millor qualitat possible. I 
aquesta la farem, buscarem la millor opció perquè el ciutadà tingui el preu més 
econòmic possible, amb la qualitat necessària que ha de tenir l’aigua. Per tant, aquí 
estem parlant de molts temes, de moltes opcions, però la garantia d’aquest govern que 
sempre, quan fa les coses les fa bé, i les fa quan toca, no?, aquí està la mostra i tenim 
els números de la darrera Pinassa, dels dos anys que portem amb la recollida, que vull 
felicitar la societat municipal per com ha gestionat els residus, però es va fer després de 
moltes hores i molts estudis i moltes valoracions, com sabeu bé, que en aquell moment 
hi havia aquelles possibilitats. En aquell moment no hi havia una empresa mixta 
comarcal que fes aquesta possibilitat. Potser en aquell moment hagués sigut diferent. 

Però bé, escolteu-me, quan sigui, la concessió de l’aigua acaba el 2021 crec que és, i 
d’aquí al 2021 agafarem la millor opció que sigui per al ciutadà, perquè tingui l’aigua el 
més econòmica possible, amb la màxima qualitat. Per tant, passem a...  

Sr. García: No, només reafirmar el que dèiem. La concessió de l’aigua acaba el 2021, 
però la concessió de l’aigua actual està en una pròrroga, que no acabar de ser del tot 
legal. Per tant, és un tema que hauríem de parlar. I si no hi ha una comissió d’estudi, no 
es parlarà. Gràcies. 

¾ Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA) i 13 vots en contra 
(PDeCAT, PSC, ERC-AM i PP) dels 15 membres presents. 



  
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts. 

 
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER SOL·LICITAR QUE ELS 
MESOS DE GENER TAMBÉ ES CONVOQUI UN PLE MUNICIPAL ORDINARI. (R.E. 
E/000418-2017, DE DATA 03/02/2017). 
 
La Sra. Secretària dóna lectura de la següent moció: 
 
“Atès que: 

x El Ple municipal es reuneix de forma ordinària un cop al mes, excepte els mesos d’agost 
i gener. 

x El Ple es reuneix normalment el segon dilluns de cada mes, precedit per les respectives 
comissions informatives i junta de portaveus, que es reuneixen el dilluns anterior. 

x En diverses ocasions i per motius diversos s’ha posposat al menys una setmana tant el 
Ple com les comissions i la junta. 

x Els dies festius i el període de vacances escolars que tenen lloc al mes de gener no ocupen 
més enllà dels primers set o vuit dies del mes, amb la qual cosa queden encara suficients 
dies per celebrar tant el Ple com les comissions i la junta durant el mateix mes de gener. 

Per aquests motius, el Grup Municipal CRIDA Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

1.Fer els canvis pertinents per tal d’establir que els mesos de gener també es convoqui i 
se celebri un Ple municipal ordinari, així com les respectives comissions informatives i 
junta de portaveus. 

2.Decidir entre els grups municipals les dates en què se celebrarien els Plens, comissions 
i juntes dels mesos de gener, o si les dates es decidirien per a cada any per separat segons 
la distribució de dies festius i vacances escolars que correspongui a cada any.” 
 

Sr. Ruffo: Sí, bé. Nosaltres no tirarem pedres sobre la nostra teulada i l’aprovarem a 
favor. Som quatre regidors a l’oposició, no serem qui per votar-la en contra. És cert, com 
ja es va comentar a la Junta de Portaveus, que al ple de gener normalment hi ha poc 
contingut, però clar, és que el ple també serveix per controlar l’equip de govern, perquè 
l’oposició faci les seves mocions, els seus precs, i per tant, nosaltres creiem que sí que 
és important tenir plens tots els mesos possibles. A l’agost no tenim, sí que és cert que 



també, i no és excusa, no estem obligats a fer un ple cada mes, que són cada dos mesos, 
però bé, si tan transparents som, un ple al mes per controlar l’equip de govern no crec 
que sigui dolent, tot el contrari. La votarem a favor. 

Sr. Batlle: Bé, més o menys en la mateixa línia, eh? Primer de tot, exposar que això, que 
sí que és cert que no estem obligats a fer un ple mensual, però creiem que el fet de 
poder fer un ple mensual, i a més a més al mes de gener, això ens brinda l’oportunitat 
de poder treballar encara més pel nostre poble, i això és positiu. Per tant, tot i que 
almenys a nivell reglamentari no es contempli, sí que des de la CRIDA creiem que..., bé, 
no hi veiem cap pega sinó que tot són millores de cara a realitzar aquest ple del mes de 
gener. Gràcies.  

Sr. Font: Bé, a veure, ja ho heu dit vosaltres, que a l’Ajuntament s’hauria de fer un ple 
cada dos mesos perquè no estem obligats a fer-los cada mes. Des de l’ajuntament 
creiem que el mes de Nadal, el mes de desembre, amb les festes que hi ha, és un 
problema per poder convocar els plens, hi ha molts que se’n van de vacances. Ja se’n 
fan prous, de plens, durant l’any, i a vegades n’hi ha d’extraordinaris, per qualsevol cosa 
es pot fer un ple extraordinari, que ja es fa. Des de l’equip de govern creiem que no 
s’hauria de celebrar el ple del mes de gener. Tot i que, a més a més els plens, tinguem 
en compte que també cada ple ens costa diners. Un ple que avui, ha passat, estem al 
mes de febrer, hem portat al ple dues coses, pràcticament no hem portat res al ple, 
doncs, pensem que no cal gastar més diners en fer un ple mes si no fa falta, i respectar 
les vacances de Nadal, que tots sabeu que s’han de convocar els plens amb antelació, i 
s’han de portar abans. O sigui que en aquesta moció hi votarem que no.  

Sr. Batlle: Bé, jo crec que si vols, parlem de diners, però no crec que surti... El que estic 
cobrant jo aquí per la feina que faig, i el que fa vostè, però vaja, tampoc no era la meva 
intenció entrar en tema de diners, eh? 

El que vostè diu, que bé, que tampoc, per les dues coses que es porten tampoc és 
necessari fer un ple al gener, però jo li dic que a la comarca, a diferència del que pensa 
aquest Ajuntament, a Tiana, el 3 de gener van fer ple; a Mataró, el 12 de gener van fer 
ple; a Sant Cebrià el dia 7 de gener van fer ple; a Premià de Mar, el dia 18 van fer ple; a 
Vilassar de Mar, el 19 de gener van fer ple; a Dosrius, el 19 de gener van fer ple; a 
Vallromanes, el 19 de gener van fer ple; a Teià, el dia 24 de gener van fer ple; a Òrrius, 
el dia 25 de gener van fer ple; Vilassar, el dia 26 de gener van fer ple; a Cabrils, el dia 26 
de gener van fer ple; al Masnou, el dia 26 de gener van fer ple; a Montgat, el dia 26 de 
gener van fer ple; a Alella, el dia 26 de gener van fer ple. Si vols, continuo fins a bingo, 
amb tota la comarca.  



Sr. Alcalde: Normalment, al mes de gener molts Ajuntaments van fer ple per aprovar els 
pressupostos, que nosaltres vam aprovar el mes d’octubre, que vam treballar amb 
previsió, i així l’1 de gener ja estaven aplicats. I dic, fer un ple el 26 de gener i fer-lo el 10 
o el 12 de febrer tampoc té massa diferència, dels temes que hi hagi. Bé... 

Sr. Batlle: Això no és del tot cert. No tothom que va fer ple va fer-ho pels pressupostos, 
hi havia moltes més coses. 

Sr. Alcalde: Majoritàriament, estan amb pressupostos perquè és públic.  

Sr. Batlle: Ja li demostraré que no. 

Sr. Alcalde: Bé, dir-vos que quan faci falta un ple extraordinari per un tema realment 
d’interès, doncs, el convocarem. I, escolta’m, aquí no treballem per als plens, nosaltres 
treballem pel dia a dia del ciutadà, no exclusivament per als plens. No hem de deixar de 
treballar perquè no hi hagi ple, està clar. 

Sr. Ruffo: Dues coses: comentava el senyor Font que també es pot fer un ple 
extraordinari, però al ple extraordinari només pot presentar coses l’equip de govern. 
Això s’ha de tenir en compte. I diu: podem estalviar diners amb el ple de febrer. Si no fa 
la junta de govern local el 23 de gener, sumi quants diners estalviem. Vostè sumi. 

Sr. García: Puc afegir una cosa? No, simplement que... És que al final és una mica la 
concepció. O sigui, que es digui que no..., que fer un ple no cal perquè no hi ha temes 
que porti el Govern, val, però és que, bé, ja ho han comentat també els regidors del 
Partit Popular però vaja, si des de l’oposició hem de fer la nostra funció de control i de 
fer propostes per al municipi, que al final per a això som aquí i per a això ens han votat 
també alguna gent, tot i que siguin menys que a vosaltres també tenim uns drets i, 
home, considerem que dir que com que el Govern no portes propostes al ple no importa 
el ple, al final... Una mica la concepció... 

Sr. Ruffo: I després una cosa: creu que tots els pobles de la comarca no han sigut 
previsors amb els pressupostos? 

Sr. Font: A veure. Tot el que s’ha portat avui a aquest ple s’ha portat quinze dies més 
tard. Si haguéssim fet el ple el 30 de gener, el 27 de gener, passem un ple, i ja li deia 
abans que també ens costa diners perquè l’hem de picar, hem de fer una sèrie de coses. 
Per fer-ho deu dies més tard, no crec que això sigui el gran control que es podria arribar 
a portar.  

Sr. García: No crec que fossin deu dies, però vaja. I el fet de dir que les vacances de Nadal 
impedeixen que hi hagi ple, home... Hi ha temps suficient de fer-ho, simplement una 
setmana més tard com s’ha fet molts mesos, que s’ha posposat una setmana. 



Sr. Alcalde: La realitat és que havíem de fer sis plens a l’any i en fem 10. Aquesta és la 
realitat. Per tant, passem a votació. 

¾ Sotmesa la moció a votació, per 4 vots a favor (PP i CRIDA) i 11 vots en contra 
(PDeCAT, PSC, ERC-AM) dels 15 membres presents. 
  

S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts. 

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER DONAR UN ÚS 
TEMPORAL A ESPAIS BUITS COM EL SOLAR DE CAN WERBOOM. (R.E. E/000418-2017, 
DE DATA 03/02/2017).  

La Sra. Secretària dóna lectura de la següent moció: 

“Atès que: 

-Al poble tenim espais buits com el solar de Can Werboom, que porta anys tancat, sense 
cap ús i amb gran deixadesa, i està previst que continuï així fins que s’hi edifiqui en un 
futur per ara no gaire proper. 

-Existeixen diverses possibilitats de donar ús a un espai temporalment buit com aquest, 
també quan és de titularitat privada. 

-La Diputació de Barcelona ofereix diverses eines per activar i dinamitzar espais buits 
adequant-los i donant-los l’ús o usos que es considerin més adients. 

Entre d’altres, un protocol 
(http://www.diba.cat/documents/25265758/25562587/Protocol+adequaci%C3
%B3+ espais+buits/c346eba1-de0f-4363-bd6e-51c7e83a2ebc), recursos 
econòmics i tècnics (http://www.diba.cat/espais-buits/recursos-ofertats), i 
pàgines d’informació i experiències (http://www.diba.cat/web/espais-buits). 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els 
següents 

          ACORDS 

1. Estudiar quins possibles usos temporals es podrien donar al solar de Can 
Werboom, amb el suport de la Diputació si es considera (i en aquest sentit, 
demanar recursos del Catàleg de Serveis 2017 de la Diputació com ara els 
següents: 
Estudis i assessorament per a l’adequació d’espais buits per a usos temporals: 
http://cataleg2017cercador.diba.cat/fitxa?id=17102&WPag=1; 



Adequació i activació d’espais buits per a usos temporals: 
http://cataleg2017cercador.diba.cat/fitxa?id=17015&WPa
g=1; 

Suport a la gestió ambiental sostenible del verd urbà, horts públics i 
el planejament urbanístic: 
http://cataleg2017cercador.diba.cat/fitxa?id=17248&WPag=1) 

 

2. Dur a terme aquest estudi de forma participativa, demanant l’opinió a la 
ciutadania sobre quins usos donar-li a aquest espai.” 

 
Sr. Bailón: Bien, como ya hemos dicho en varias ocasiones, a través de diversos ruegos 
y preguntas, somos totalmente defensores, y el señor Antonio debe de estar hasta la 
coronilla de mí, de que todos los descampados del pueblo, sobre todo en la protección 
contra incendios, ya que este pueblo es un pueblo en el que radica en exceso el sol, 
tienen que estar en condiciones. Pero –pero– en concreto este terreno del cual se habla, 
creemos que ya con el proyecto que hay para edificar no es necesario, sabiendo que 
está en la situación en que está, donde tiene un terreno más grande aún, con un fin 
lúdico ya realizado y que ya se utiliza, que creemos que sería un gasto innecesario 
totalmente para el pueblo habilitarlo para otros usos. 

Entonces, bueno, lo único que sí que pedimos, aunque vamos a votarla en contra, es 
que el envallado se tenga bien trincado para evitar, sobre todo, posibles desgracias si 
alguien pasa por allí, y se puede hacer daño. Gracias.  

Sr. García: Bé, això de les tanques que preguntava ho vam preguntar fa temps i també 
se’ns va dir que com que era privat no es podien posar bé les tanques. Ara se’ns dirà que 
com que és privat no es pot fer això, però al final és una cosa que s’està..., això són 
recursos que hi ha de la Diputació, que s’estan fent diferents propostes en aquest sentit, 
i al final la qüestió és, com a mínim estudiar. Es podria estudiar tant en aquest lloc en 
concret com en general altres llocs del municipi, o fer un estudi de quins llocs, quins 
espais buits podien tenir un ús, no? Però sobretot això. 

En aquest cas, per exemple, encara que sigui un espai privat, si de moment no està 
previst a curt termini fer aquesta edificació, doncs, es podria mirar, per exemple, de fer 
uns horts urbans més centrals en el poble perquè més gent hi pugui accedir, per 
exemple, o més altres usos que se li podrien donar. Només estem demanant estudiar-
ho, no estem dient ni quins usos concrets ni res, però bé, llàstima, se’ns votarà que no 
un altre cop, com sol passar últimament. Gràcies. 



Sr. Font: Bé, veig que vostè ja s’ha contestat pràcticament. Vull dir que poca cosa li puc 
afegir. Vostè sap perfectament que aquest terreny és un terreny que té un propietari, 
que es va fer una modificació puntual, que la té aprovada, i que li queda un any i mig 
per demanar llicència. Han tingut els seus problemes i han tingut les seves coses en els 
seus moments, i ara estem a un any i mig, d’aquí a un any i mig poden demanar llicència 
per fer les obres, o poden demanar una pròrroga de la llicència. Mentrestant 
l’Ajuntament de Premià de Dalt allà no té ni el dret ni l’obligació ni el poder de fer allà 
uns horts o de fer-hi qualsevol altra cosa. 

Sr. García: A veure, només dir que l’Ajuntament no té l’obligació, òbviament, però sí que 
té el dret de poder parlar amb el propietari i estudiar aquests usos perquè aquests 
recursos que dóna la Diputació estan pensats també en els casos d’espais privats, on es 
pot negociar amb el propietari i buscar una solució. Per tant, simplement que no es 
vulgui mirar si es pot fer alguna cosa si el propietari hi està d’acord. Bé, és una llàstima. 

¾ Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA) i 13 vots en contra 
(PDeCAT, PSC, ERC-AM i PP) dels 15 membres presents. 
  

S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts. 

 
MOCIÓ D’URGÈNCIA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMÒCRATA 
EUROPEU CATALÀ (PDeCAT), ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC-AM) I EL 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC) 
 
¾ Moció presentada inicialment pels Grups Municipals del PDeCAT, ERC-AM I PSC 

i a la qual s’adhereix el Grup Municipal de la CRIDA Premià de Dalt per presentar-
la conjuntament en la sessió plenària. 

 

Sr. Alcalde: Primer hem de votar entre tots la urgència per poder-la presentar. Estem 
d’acord amb votar? Votem la urgència? Com que el dia 18 hi ha la manifestació, doncs, 
creiem convenient fer-la avui perquè el dia 18 hi ha aquesta manifestació. Estem d’acord 
amb la urgència? 

Sr. Ruffo: Nosaltres, per exemple, no sabem què votem ni res, perquè tampoc tenim la 
moció en paper ni res. Vull dir, tampoc se’ns ha avisat amb un dia o dos d’antelació, o 
aquest matí, per poder saber què votem. 

Sr. Alcalde: Bé, ara ho explicarem. Com que és per urgència, ara us expliquem el què. 
Estem d’acord amb la urgència? Primer, votem la urgència. Sí? Val? 



¾ Sotmesa la declaració d’urgència a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, PSC, 
ERC-AM, PP i CRIDA) dels 15 membres presents. 
  
S’ACORDA APROVAR la urgència de la moció presentada en tots els seus punts 
per unanimitat dels presents. 

Llavors, ara passem a llegir-la. Val, s’hi adhereix la CRIDA. La moció està presentada per 
PDeCAT, Esquerra i PSC, s’hi adhereix la CRIDA també. Llavors, ara expliquem una mica 
el què, de què va. La llegim, si de cas, sencera, donada la urgència. 

La Sra. Secretària dóna lectura de la següent moció: 

“Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència 
del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de 
la guerra, esperant una nova vida digna.  
 
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva 
predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències 
d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquen 
refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que han provocat 
la seva fugida.  
 
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i 
de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la 
societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se 
a l’hora de demanar a les institucions competents que obrissin vies segures per poder 
acollir persones refugiades.  
 
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa Vostra, 
conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG 
i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les 
persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la 
ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema 
“volem acollir”. 
 
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra És 
Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu 
compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a 
la seva iniciativa.  
 
Per tot això, des de l’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, es proposa l'adopció dels 
següents acords: 
 



x Declarar PREMIÀ DE DALT municipi adherit a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra. 
 

x Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa 
víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 

x Convocar la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de la 
campanya “Casa Nostra És Casa Vostra” que es celebrarà a Barcelona el proper 18 de 
febrer. 
 
Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi.” 
 

Sr. Alcalde: Crec que està clar. Ho tenim tots clar? Volen dir alguna cosa més? 

Sr. García: No, simplement, òbviament estem totalment d’acord amb això i anirem 
tothom a assistir a la manifestació el proper dissabte 18, i bé, simplement dir que sí, que 
ens ha sorprès una mica... Primer, que és veritat que això ha sigut per urgència. De fet, 
ens hem assabentat una mica de casualitat, des de l’Ajuntament no se’ns havia 
comunicat tampoc, però l’ocasió s’ho val, òbviament, en aquest mes de febrer. 
Simplement dir que, bé, en canvi s’havia fet arribar a l’ajuntament una moció, després 
una mica s’ha transformada en una altra de l’ACM, i pel camí s’han perdut dues coses 
que pensem que eren interessants, que era posar una pancarta de la campanya Casa 
Nostra és Casa Vostra, amb el lema “Volem acollir” al balcó de l’ajuntament. I d’una altra 
banda, mirar si es podia fer una aportació econòmica a aquesta campanya. 

De tota manera estem totalment d’acord amb la gran importància de tot això, i amb la 
gran importància de fer que les institucions es moguin. Gràcies. 

Sr. Ruffo: Bé, nosaltres la votarem en contra, però per dos motius: perquè no se’ns avisa. 
Jo crec que hi ha mitjans suficients per avisar-nos que es presenta una moció d’urgència, 
poder preparar-la, poder votar-la, poder debatre-la, però no es fa, potser perquè 
tampoc interessa, no? I més que res, jo crec que sí que s’estan fent coses, segurament 
des del Govern de la Generalitat tampoc s’estan fent moltes coses per aquest tema, 
menys de les que es podrien fer, i per moltes altres coses, però és que tampoc tenim 
informació, tampoc podem dir moltes més coses, però per culpa un altre cop de l’equip 
de govern, que no avisa, no informa del que presenta, o del que presenta per urgència. 
Per tant, la votarem en contra. 



Sr. Alcalde: Molt bé. Aquesta campanya és pública també, és a nivell públic, i també s’ha 
fet difusió pública i ens ha arribat amb el temps que ens ha arribat, i el ple és quan és, i 
la informació, he de dir que aquí, als quatre compromisos que hi ha, no hi ha una 
implicació ni econòmica ni de cap tipus, sinó que és una declaració institucional de 
suport i de bàsicament convocatòria. Bàsicament això, no hi ha més complicacions, eh? 

Sr. Ruffo: Jo no li nego, però quan la van presentar vostès? 

Sr. Alcalde: No, no, això ens ha arribat, no sé si va ser el dia 10. 

Sr. Ruffo: I vostès no poden passar...? 

Sr. Alcalde: El dia 10 ens ha arribat, però igual que us ha arribat a vosaltres, perquè ha 
arribat normalment a tots, i és pública també aquesta campanya. 

Sr. Ruffo: Sí, la campanya és pública... 

Sr. Alcalde: No de l’Administració pública, sinó que és pública... 

Sr. Ruffo: Sí, sí, però que es presentava en el ple no significa que haguem de saber-ho. 
Sí , però ens ho pot fer vostè arribar a nosaltres, no? Però bé, com que... El treball mal 
fet, com sempre. 

Sr. Font: Un moment. En aquest cas en part té raó, perquè si no se’ls ha passat... Però 
en teoria havien de tenir vostès la moció en el seu poder. Aquí els demano disculpes, 
però tots sabem que el Marc en un moment és el que portava el tràmit aquest després 
d’estar ingressat, i ha sigut molt just el temps que hi ha hagut entre la moció i tot plegat, 
i s’ha passat. Aquí us demano disculpes perquè teniu raó. 

Sr. Alcalde: Molt bé. 

Sr. García: Ja sé que no tocaria, però simplement, jo demanaria personalment al  
Partit Popular que en aquest cas, tot i que no s’ha fet bé, que sí que jo considero que 
seria important aprovar unànimement aquesta moció. 

Sr. Ruffo: El problema és que vull saber què voto, i com que no ho sé, doncs, no ho puc 
votar, ho voto en contra. 

Sr. Alcalde: Però com que ha llegit la moció, en aquest cas... Entenc els motius, eh?, 
però... Molt bé, la passem a votació. 

¾ Sotmesa la moció a votació, per 13 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM i CRIDA) 
i 2 vots en contra (PP) dels 15 membres presents. 

 



        S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del número legal de membres de la Corporació. 

 
INFORME DE REGIDORIES 

Sra. Escolano: Sempre em toca a mi, eh? Bona nit a tothom. Paco, bona nit, benvingut. 
Molt contenta de tenir-te aquí, entre nosaltres.  

Bé, d’entrada dir-vos que el curs de monitors des de Joventut, el curs de monitors que 
havíem proposat per fer ara, al mes de març, l’hem hagut d’anul·lar perquè només 
teníem cinc persones. Normalment diuen que després, quan es torna a proposar, 
s’omple. Nosaltres el proposarem per a la Setmana Santa. De tota manera entre demà i 
demà passat, publicarem una enquesta perquè puguin dir-nos les persones a qui els 
interessi, puguin els joves dir-nos quins dies els aniria millor fer-lo. De tota manera s’ha 
avisat a tothom per telèfon, per telèfon fix, mòbil, per mail, per tots els telèfons i totes 
les xarxes, per poder avisar a tothom que s’ha anul·lat aquest curs.  

Bé, hem començat també els grups de discussió per poder fer l’elaboració del Pla Jove, 
del nou Pla Jove, i on volem que participi tothom, no només els joves, que tots 
procurarem que estiguin involucrats en aquest grup de discussió, sinó a tots els 
professionals del municipi que estan vinculats directament amb els joves. De moment 
ja hem fet el primer grup amb els corresponsals de l’institut, hem fet també els grups de 
discussió amb tots els tècnics de l’Ajuntament, amb policia, amb serveis socials, amb 
Ensenyament, amb Salut, amb Joventut, amb tots, i haig d’agrair la participació de 
tothom, d’Esports també, de tots els àmbits, la participació de tots i les propostes i les 
aportacions que han fet tots. 

Dir-vos també que des de Cultura, l’escenARTS segueix aquest mes també, el 18 de 
febrer, que és un dia que penso que és un dia magnífic, perquè al dematí anirem a 
manifestar-nos pel Casa Nostra és Casa Vostra, que ja era hora que ho féssim, i un dia... 
A les 4? És que no sabia si em feies les quatre barres, perdona. A les 4. A les 4, i després, 
al vespre, amb el subidón, doncs, anirem a veure, perquè vegin que realment creiem en 
la diversitat, al vespre l’escenArts ens oferirà un espectacle sobre Lorca, que és un 
espectacle fantàstic. Per tant... Amb el Joel Minguet. 

Dir-vos també que estem preparant una gala, una gala solidària, amb el grup Sol Re, 
Trencaones, la Fundació Vicente Ferrer i Cultura, també treballant amb Joventut, per 
anar a l’Índia a fer un projecte que ja us explicarem. La gala aquesta, ho poso aquí perquè 
és el 19 de març, que és el dia del pare, Sant Josep, per tant, jo ho avanço. Ho 
publicitarem, ho publicitarem molt bé, és una gala solidària, que el propòsit és molt 
bonic perquè és anar a fer un curs de percussió a l’Índia amb nens cecs, i donar-los així 



una opció de vida. Es dirà segurament “una baqueta, una casa, un futur”, un futur 
possible i millor.  

I agrair a l’Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes, per totes les activitats del Nadal, 
ja sé que estem al febrer, però com que no hem fet ple al gener ho haig de dir ara. Totes 
les activitats que han fet, ja sigui del pessebre vivent, el Món Jove, que ha organitzat la 
nit de Reis i la nit de cap d’any.  

I recordar-vos que aquest mes també tenim el Carnestoltes. És a final de mes, i són tres 
dies. Són, organitzat també per la Societat Cultural i Recreativa Carnestoltes al nucli 
antic, i pel Pla de barris, a baix, al barri Santa Anna – Tió, i els comerciants.  

El dia 25, dissabte, a les 6 de la tarda, a la plaça del Mil·lenari, esteu convocats tots a la 
rua de carnaval i a la festa de disfresses. El diumenge 26, a les 12, a la Plaça de la Vila, 
pregó de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, la gran rua de carnaval, i els premis i el ball 
final a la Plaça de la Vila. I recordar-vos que el dia 1 de març s’acaba el Carnestoltes, 
comença la Quaresma i, per tant, cremarem el Rei Carnestoltes, amb la sardinada que 
ja sabeu que és la tradicional. Moltes gràcies.  

Sr. Costa: Bona nit. Des de la Regidoria d’Hisenda informar-vos o donar compte al ple, 
no?, del compliment, com ja ve sent habitual, de la Llei orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.  

“Per donar compliment als objectius de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la 
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF) es dona compte al Ple de l’informe d’avaluació dels objectius Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.  
 
La informació referent a l’execució del pressupost del quart trimestre de 2016 s’ha 
presentat via telemàtica, amb els formularis habilitats pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, el dia 31 de gener de 2017 per part de la Intervenció 
municipal.  
 
Les entitats amb pressupost limitatiu han de presentar:  
 

- Actualització del pressupost en execució per l’exercici 2016, o en el seu cas, del prorrogat 
fins a l’aprovació del Pressupost i detall d’execució al final del trimestre vençut.  

- Situació del romanent de tresoreria  
- Calendari i pressupost de tresoreria  
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per aplicació 

del que es disposa en l’article 16.9 de l’ordre)  



- Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb la 
capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes 
(ajustos SEC)  
 
Si l’entitat està subjecta al Pla de comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions 
sectorials:  

- Actualització d’Estats Financers inicials (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys 
provisionals) per a l’exercici corrent i detall d’execució a final de cada trimestre venut.  

- Calendari i Pressupost de Tresoreria  
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius  
- Actualització de la previsió de la Capacitat/Necessitat de Finançament de l’entitat a 

l’exercici corrent calculada conforme a les normes SEC  
 
Complimentada tota la informació requerida corresponent a l’actualització de l’ informe 
de la Intervenció Local de compliment d’objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, 
per al quart trimestre de 2016, s’informa que la Corporació Local, integrada per 
l’Ajuntament de Premià de Dalt i la societat mercantil La Pinassa, Promocions i Serveis 
Municipals SA,  
 

- Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària  
- Compleix l’objectiu de Deute públic”  

 

I també donar compte al ple de l’informe sobre el pagament a proveïdors, un informe 
que resulta positiu, com ja és una tradició de la gestió d’aquest govern. 

“La Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials afecta 
als terminis de pagament i al procediment de reclamació de deutes de les 
administracions públiques als seus proveïdors. 

Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 és de 30 dies. Com a 
mecanisme de transparència en el compliment dels terminis de pagament establerts per 
la llei s’estableix en l’article 4 que els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les 
Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el seu compliment i que 
es retran informes periòdicament al Ple per part de la Tresoreria municipal amb caràcter 
trimestral i hauran d’incloure necessàriament el número i quantia global de les 
obligacions pendents en les que s’estigui incomplint els terminis. Aquest informe haurà 
de remetre’s, en tot cas, al Ministeri d’Economia i Hisenda per part de la Intervenció. 

En compliment del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 



en les operacions comercials, article 4.3, i l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012 modificada 
per l’Ordre HAP/2082/2014 article 16.6, 

S’INFORMA: 

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT 

1.- Pagaments realitzats en el trimestre:  
 

Pagaments realitzats en el 
Trimestre 

Període 
mitjà 
pagament 
(PMP) 
(dies) 

Pagaments realitzats en el Trimestre 
Dins període legal 
pagament 

Fora període legal 
pagament 

Nombre de 
pagaments 

Import 
total 

Nombre de 
pagaments 

Import 
total 

Despeses en Béns Corrents i Serveis 37,33 842 464.800,65 44 27.853,95 
 20 – Arrendaments i Cànons 39,46 21 12.451,63 1 591,99 
 21 – Reparació, Manteniment i 
conservació 32,33 124 66.727,92 2 1.904,64 

 22 – Material, Subministrament i 
Uns altres 38,10 695 385.523,10 41 25.357,32 

 23 – Indemnització per raó del 
servei 26,00 2 98,00 0  

 24 – Despesa de Publicacions 0,00 0  0  
 26 – Treballs realitzats per 
Institucions s.f. de lucre 0,00 0  0  

Inversions reals 30,28 16 353.974,00 3 2.483,28 
Altres pagaments realitzats per 
operacions comercials 55,96 6 15.278,25 1 7.346,96 

Pendents d’aplicar a Pressupost 0,00 0  0  
TOTAL 34,93 864 834.052,90 48 37.684,19 
      

 

2.- Interessos de Demora: No hi ha interessos de demora pagats en el període 

3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 

Factures o documents justificatius 
pendents de pagament al final del 
trimestre 

Període 
mitjà 
pagament 
(PMP) 
(dies) 

Pendent de pagament al final del trimestre 
Dins període legal 
pagament a final del 
trimestre 

Fora període legal 
pagament a final del 
trimestre 

N. 
Operacions 

Import 
total 

N. 
Operacions 

Import 
total 

Despeses en Béns Corrents i Serveis 11,44 341 244.341,72 5 333,92 
 20 – Arrendaments i Cànons 0,00 2 230,62 0  



 21 – Reparació, Manteniment i 
conservació 6,81 46 32.933,4 0  

 22 – Material, Subministrament i 
Uns altres 12,17 293 211.177,70 5 333,92 

 23 – Indemnització per raó del 
servei 0,00 0  0  

 24 – Despesa de Publicacions 0,00 0  0  
 26 – Treballs realitzats per 
Institucions s.f. de lucre 0,00 0  0  

Inversions reals 17,65 21 252.627,46 2 1.623,42 
Altres pagaments realitzats per 
operacions comercials 168,61 1 451,24 1 1.115,50 

Pendents d’aplicar a Pressupost 0,00 0  0  
TOTAL 15,09 363 497.420,42 8 3.072,84 
      

 

4.- Factures per les quals hagin transcorregut més de 3 mesos des de la seva anotació al 
Registre General d’Entrada i no s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació, informat 
per la Interventora Actual, d’acord amb l’article 10.2 de la Llei 25/2013, 27 de desembre 
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector 
Públic. 

No hi ha cap factura en aquesta situació. 

LA PINASSA, SOCIETAT MUNICIPAL 

Pagaments realitzats en el trimestre 

  DINS TERMINI LEGAL 
PAGAMENT 

FORA TERMINI 
LEGAL PAGAMENT 

 PMP Nº PAGS IMPORT 
TOTAL 

Nº 
PAGS 

IMPORT 
TOTAL 

Aprovisionaments i altres Desp. 
explotació 22,67 104 52.705,92 2 1.243,63 

Adquisicions Immob. Material i 
Intangible        

TOTAL 22,67 104 52.705,92 2 1.243,63 
 

No hi ha pagaments pendents de realitzar en el trimestre. 

5.- El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, estableix la metodologia de càlcul del període 
mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. Així mateix l’article 6.2 



disposa que les CC.AA. i les Corporacions Locals, hauran d’emetre al Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques i publicar periòdicament, d’acord amb el que preveu l’ordre 
HAP/2105/2012 d’1 d’octubre per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril i la 
informació següent: 

Entidad 

Ratio de  
Operaciones  
Pagadas 
(días)  

Importe 
pagos 
realizados 
(euros) 

Ratio de  
Operaciones  
Pendientes 
de  
Pago (días) 

Importe 
pagos 
pendientes 
(euros) 

Periodo 
Medio de  
Pago 
Trimestral 

AJUNTAMENT 
PREMIA DE DALT 4,93 871.737,09 -14,91 500.493,26 -2,31 

LA PINASSA SOCIETAT 
MUNICIPAL 22,67 52.705,92 41 1.100 23,04 

PMP Global   924.443,01  501.593,26 -1,35 
 

La introducció del RD 635/2014 determina que el PMP mesura el retard en el pagament 
del deute comercial en terminis econòmics, com a indicador diferent respecte del període 
legal de pagament establert al text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot 
prendre valor negatiu si l’Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies 
naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons 
correspongui. 

6.- Aquest informe es remet al Ple de la Corporació, al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i es publica la informació a la Web municipal.” 

I també informar-vos que com que no es dóna compte de l’execució del quart trimestre, 
donat que estem, com ja saben, a finals d’any, en comptes d’execució trimestral hi ha la 
liquidació anual, que tan bon punt la tinguem es donarà compte al ple. Moltes gràcies.  

Sra. Cuello: Hola, bona nit. Des de Promoció Econòmica, per al Programa de treball i 
formació, el 26 de gener s’ha realitzat la contractació a través del Consell Comarcal de 
dues línies, la línia A, que és majors de 45 anys, i fins els 54, d’un auxiliar administratiu i 
un peó de jardineria. La línia B, majors de 45 anys, col·lectiu PIRMI, d’un peó de la 
construcció. Els tres participants hauran de fer formació. L’administratiu d’Operacions 
de Comunicació i els peons de Prevenció de Riscos Laborals i d’Informàtica. 



Per part dels certificats de professionalitat d’atenció sociosanitària de persones 
dependents en institucions socials subvencionat pel SOC, el curs es va iniciar el 29 de 
desembre d’enguany, i s’adreça a dotze persones en atur. Té 470 hores de durada, amb 
pràctiques a empreses incloses, i finalitzarà el 12 de juny.  

Informem dels resultats del Pla 3000 i municipal de foment d’autoocupació del 2016. El 
Pla 3000 de 2016 ha contribuït amb la contractació de 17 persones. El 65 per cent són 
d’una durada igual o superior a sis mesos, i el 71 per cent han estat contractades a 
jornada completa. Per part del Pla de foment d’autoocupació, hem donat suport a un 
total de deu autònoms de diferents activitats empresarials, i en aquest any 2017 ja estan 
aprovades les bases per al Pla 3000, i de Foment de l’autoocupació de 2017 i el segon 
trimestre de l’any es publicarà la convocatòria. 

També farem, el 20 de febrer, a les 7 de la tarda, l’acte de cloenda del programa 
Dinamitza del 2016, a la sala de plens de l’Ajuntament, o sigui, aquí. Els participants 
presentaran un vídeo sobre el programa i parlaran del que els ha portat a realitzar 
aquest programa.  

I per últim, informar-los que l’1 de març es realitzarà una reunió amb empresaris per 
presentar el resultat de l’estudi de necessitats de formació i ocupació de les empreses, 
així com una activitat networking empresarial. L’activitat es realitzarà al Club de Tennis 
de Premià de Dalt, i finalitzarà amb un esmorzar per a empreses. Gràcies. 

Sra. Julià: Bé, bona nit. Des de la regidoria d’Igualtat informar-vos que diumenge, 19 de 
febrer, es commemora el dia internacional contra l’homofòbia a l’esport, i per primera 
vegada, fruit d’una moció presentada per la CRIDA en el ple del 12 de setembre, a la que 
es van sumar tots els Grups Municipals, Premià de Dalt aportarà el seu gra de sorra en 
la lluita contra la LGTBIFOBIA a l’esport. Aquell dia els esportistes que competeixen, 
durant aquest cap de setmana que ve, diran públicament que no a l’homofòbia, i ho 
faran lluint a les sabatilles i botes cordons amb els colors de l’arc de Sant Martí, els colors 
del respecte a la diversitat sexual i de gènere.  

També el mateix diumenge, a les 12 del migdia, s’organitzarà un partit de futbol a la 
pista de la Societat Cultural Sant Jaume, entre l’equip Panteres Grogues i regidors de 
l’Ajuntament i personal de l’Ajuntament. Les Panteres Grogues és una associació sense 
afany de lucre que té per objectiu oferir un espai on gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals puguin desenvolupar una activitat esportiva de forma lliure i distesa.  

Des de l’Ajuntament posarem a disposició de les entitats esportives, juvenils i educatives 
interessades tots els cordons de colors, i bé, qui vulgui a nivell personal tenir aquests 
cordons també els podreu obtenir aquí, a l’OAC de l’Ajuntament, i a la fletxa, a baix, al 
barri Santa Anna. 



D’altra banda, des del Departament, des de la regidoria de Salut, volia personalment i 
de part de tot el Govern felicitar aquesta última setmana oncològica que s’ha organitzat 
aquí, a Premià de Dalt, gràcies a la profunda dedicació de Carles Ramón, que el tenim 
aquí, entre nosaltres, i de totes les entitats que col·laboren, com sempre, amb aquesta 
entitat. Moltes gràcies per fer-ho possible, i que l’any que ve hi tornem a ser. Gràcies. 

Sr. Font: Bé, des d’Urbanisme informar-vos que s’han començat les obres del carrer de 
la Cisa. Em sembla que ja ho vam informar, que començaven, en el ple passat. I també 
comentar-vos que s’ha llogat el terreny de Can Botey, on teníem el garden, per tenir un 
aparcament i poder aparcar tots els cotxes que avui estaran en el carrer de la CISA i que 
tindran problemes d’aparcament. Habilitarem la zona aquella per poder aparcar. 
Gràcies. 

Sr. Medina: Hola, bona nit. Primer de tot, em volia disculpar perquè m’ha sonat el mòbil 
dues vegades estant en silenci. Ara està apagat i no crec que torni a passar. 

Des de Comerç explicar-vos que a final d’any hem tingut una activitat molt intensa, hem 
tingut una fira de Nadal molt exitosa amb el format aquest de comerç, gastronomia i 
activitats familiars i solidàries. Alhora hem fet la campanya “Viu els mercats de Premià 
de Dalt”, amb l’objectiu que tota la població conegui l’oferta que tenim a nivell de 
mercats i puguem connectar els barris. I remarcar la campanya “El comerç a Premià de 
Dalt et porta un somni aquest Nadal”, amb la participació de 27 comerços, i amb 4.128 
participants dins de la campanya, que probablement repetirem per l’èxit assolit. 

Dir-vos també des de l’àmbit del museu, que hem iniciat la programació del 2017 acollint 
un acte de la setmana oncològica, la xerrada del doctor Ramírez, “El pensament és un 
tractament per al càncer”, que va tenir una gran afluència, i seguirem amb la 
programació amb la inauguració de l’exposició, en aquest cas d’artistes de Premià de 
Mar, el 3 de març, i aquesta commemoració ens permetrà, en contrapartida, que els 
artistes de Premià de Dalt puguin exposar a Premià de Mar i puguem divulgar l’art que 
fem a casa nostra també en altres poblacions. 

En l’àmbit, per darrera vegada, de Desenvolupament i Cooperació, vull donar la 
benvinguda a la Imma com a nova regidora. Vull agrair el suport rebut per l’equip de 
Desenvolupament i Cooperació, de la Belén com administrativa, i també agrair a 
Secretaria i a Intervenció per haver-m’ho posat tot molt fàcil en aquest trajecte. Moltes 
gràcies. 

I vull destacar, com actes últims que vam fer de l’any, la xerrada que van fer els joves 
d’aquest poble, de què podem fer pels refugiats. També com a exemple que moltes 
vegades, i per descomptat, estarem tots a la manifestació del dia 18, però també es 



poden fer moltes coses allà, i pots anar a treballar en el terreny, i per això els vam voler 
donar tota aquesta divulgació i aquesta transcendència a l’acte. Moltes gràcies. 

Sra. Fernández: Bona tarda. Gràcies, Carles, també pel teu suport i per tot el que m’has 
explicat aquests dies per fer el traspàs de la regidoria. Espero que tant els administratius 
com Secretaria es portin tan bé amb mi com s’han portat amb tu.  

Bé, continuant amb aquesta última noticia que ha dit el Carles. Divendres passat es va 
celebrar el Sopar de la Fam a la casa del Terço de la parròquia, i hi van anar també 
aquests nois que fan... De fet, és un projecte que es diu “Netegem la guerra”, que van a 
camps de refugiats per tractar d’ajudar. Van explicar el seu projecte i bé, la petita 
recaptació que es fa del Sopar de la Fam es va destinar a aquest projecte. De fet, no 
descartem fer algun acte més del tema dels refugiats, i convidar aquest grup que 
comença a caminar, i bé, han començat fent alguns viatges i volen continuar i fer-se una 
mica més gran el grup, constituir-se com a entitat i tirar endavant aquest projecte. 

Per altra banda, ahir diumenge al matí va tenir lloc al pavelló la sisena marató solidària 
d’Aikido. Això és una iniciativa d’un veí del poble, que és professor d’Aikido, i que el que 
fan és fer una marató, convoquen mestres d’Aikido, fan classes magistrals, i els que 
practiquen l’Aikido van anar a gaudir d’aquestes classes, i la recaptació la destinen a 
beques menjador. Treballen amb l’ONG Educo, i tota la recaptació que treuen d’aquesta 
marató va destinada a beques menjador. No tenim la recaptació, però tan aviat com ens 
la passi en Jaume Segura us informarem de quant ha sigut. 

Sr. Batlle: Bé, com és habitual, des de la regidoria de la CRIDA, doncs, us volíem informar 
de diverses coses. Fent una mica d’èmfasi en el que ha dit la Magda Julià, el dia 19 
celebrem a Sant Jaume aquests partits. Dir que no només entre regidors i persones de 
l’Ajuntament, sinó que qualsevol persona que vulgui venir, estarà obert a tothom. I res, 
que ens hem deixat de dir que hi serà també la Xarxa de Municipis LGTBI, que ha donat 
suport a la campanya, Les Panteres Grogues, que ja has dit, CRIDA LGTBI, i crec que no 
em deixo ningú. Agrair al personal de l’Ajuntament, que ha fet possible tirar endavant la 
proposta, i a la regidoria. Moltes gràcies. 

Sr. Batlle: Vam realitzar un acte que es deia “Posa’t a caldo”, hem d’intentar recuperant 
les antigues festes de Carnestoltes, i fent una mena de visites guiades per les masies. 
Aquest any no el farem, però el que farem és encarar-ho a un format una mica diferent, 
de cara a l’any que ve, per tal de modificar el format i fer-lo més proper a la gent, i 
intentar implicar les entitats d’alguna manera. Per tant, no és que ho deixem sinó que 
és una pausa perquè avanci encara amb més empenta aquest projecte. 

I per últim, el dia 11 farem una calçotada al barri Santa Anna, sobre la temàtica del dia 
de la dona, on hi haurà membres de la CUP, intentarem que vingui l’Anna Gabriel. Hi 



haurà gent de Podem, gent d’ARRAN, i bé, diferents col·lectius feministes, entre ells 
Cavall de Forques. Està tot encara una mica per acabar de tancar, però que sapigueu 
que farem aquest acte i que hi esteu convidats. 

I després, per últim, volia fer-te una pregunta. Fa temps et vaig proposar, perquè has 
tret el tema del curs de monitors, et vaig proposar si es podia portar a estudi el tema de 
fer un curs de directors. No sé si... 

Sra. Escolano: Estem amb això. vaig dir que ho miraríem, de moment vam tirar endavant 
el curs de monitors. Com que hi ha hagut aquest impàs, de moment volem saber quan 
podem fer el de monitors, i després el de directors. 

Sr. Batlle: Però que està allà, no? 

Sra. Escolano: Està, està. De la mateixa manera que et vaig dir “tirarem el de monitors 
endavant”, l’hem tirat endavant, i igual el que fem és tirar-los els dos alhora. Ho veiem, 
eh?  

I demanar-te disculpes perquè normalment el tema de les entitats ho diu el Marc 
Tintoré, que és el regidor de Patrimoni, no em volia descuidar el tema del Carnaval, ja 
que ell no hi era, i m’he descuidat d’explicar el nostre “caldo”. Doncs, de tota manera, 
això. I just ara anava a dir: “M’ho he descuidat –m’ho he descuidat.” Que sapigueu que 
no només “el caldo”, sinó que “el caldo”, com que necessita moltes hores de bull, el 
comencem a bullir ara, i així farem, de carnaval a carnaval, i tindrem temps per anar fent 
tots els versots de totes les entitats, i de tot el que passi a l’Ajuntament i en els plens, i 
així us prometem que l’any que ve tindrem un caldo amb molta substància. Gràcies. 

Sr. Batlle: Doncs, moltes gràcies.  

Sr. Alcalde: Molt bé. Senyor Batlle, esperem que el diumenge puguem jugar en el mateix 
equip, eh?  

Molt bé –molt bé. Ginés, sí... Disculpar-te... 

Sr. Marín: Sí, disculpar... He vingut..., més que res, estic que m’han operat recentment, 
i he vingut més per fer costat als companys i l’ocasió que ho requeria, però em 
disculpareu perquè jo ja no aguanto més, ja marxo cap a casa i a descansar una mica, 
val? 

Sr. Alcalde: Agrair que vinguessis. El dimarts va tenir una operació a la cama, i que 
estiguis aquí, doncs... Gràcies. 

*En aquest punt de l’ordre del dia, el regidor Sr. Ginés Marin Marin abandona la sala de 
Plens per motius de salut. 



Hi ha un tema també que volia comentar, que no està el regidor d’Esports, que el passat 
dijous i divendres es va presentar un projecte, nou projecte, en el club de futbol, per 
crear una escola no només esportiva sinó de tecnificació, i a part també de formació, 
creant un aula de formació dintre de les pròpies instal·lacions, amb tota una sèrie de 
persones, amb professionals, tant a nivell esportiu com a nivell de formació, siguin 
pedagogs, coaches esportius, personal de comunicació... Doncs bé, aquest projecte, 
juntament amb la direcció del club i l’Ajuntament, el lidera Corma, que fa una empenta 
no només a nivell econòmic sinó a nivell d’implicació del seu personal dintre de la gestió, 
amb l’objectiu que en uns deu mesos es pugui crear una cooperativa per poder gestionar 
tota la gestió del propi club. I dir que és una experiència que està des d’Economia Social 
de la Generalitat com a prova pilot, per traslladar-ho a tot l’esport que hi hagi a nivell de 
Catalunya.  

 

PRECS I PREGUNTES 

 

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 

11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE 
SUBVENCIONS A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/000415-
2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. Ruffo:  ¿Ha solicitado el Ayuntamiento alguna subvención económica a la Diputación 
de Barcelona? En caso afirmativo, ¿de qué cantidad? ¿Esta cantidad recibida se 
corresponde con la solicitada?  

Sr. Costa: Sí, bona nit, senyor regidor. Aquesta informació la trobarà desglossada perquè 
l’Ajuntament demana moltes subvencions durant tot el que és el curs 2016 i els anys 
anteriors, en el que serà la liquidació del 2016, que presentarem, espero, el proper mes, 
i que tindran a disposició per poder-la consultar. El fet és que com que en demanem 
tantes i no concretàvem cap, doncs... Sí, sí que en demanem, d’econòmiques.  

12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA INFORMACIÓ SOBRE EL 
“CARTIPÀS MUNICIPAL” DE LA PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT. (PREGUNTA NÚM. 2, 
R.E. E/000415-2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. Ruffo: El apartado de cartipàs municipal de la página web está obsoleto, ya no por 
los nombramientos sino por las últimas modificaciones que se realizaron hace meses. 
¿Cuándo se va a actualizar? 



Sr. Font: Sí, bona nit. No tornaré a repetir-ho. És una mania, no m’havia adonat. Sí que 
és cert, té raó el senyor regidor, vam actualitzar només la part de composició, hi ha com 
tres apartats diferents que fan referència al mateix tema, perquè també està l’apartat 
d’organigrama. El que sí que és cert és que ja, pel temps que queda, calculo que serà un 
mes i mig, a molt estirar, dos, amb l’estrena de la nova web, ja no estem fent el bolcat 
total a l’antiga web perquè no podrem traslladar-ho a la nova plataforma. No són 
versions compatibles.  

13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA DECORACIÓ DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/000415-2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. Ruffo: ¿A quién más, además de la señora Eva Sans Ribera, se le pidió presupuesto 
para decorar la Escuela de Música? 

Sr. Alcalde: Bé, tinc la resposta del regidor d’Ensenyament, que m’ha enviat. Diu que es 
van demanar tres pressupostos, segons el criteri tècnic i del director de l’escola, el que 
més s’ajustava a les necessitats van ser aquesta, aquesta empresa, que a més a més, és 
la que va sortir també més econòmica. 

14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PROPIETAT SITUADA 
ENTRE EL CARRER DEL MAR I LA CARRETERA DE PREMIÀ DE MAR. (PREGUNTA NÚM. 
4, R.E. E/000415-2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. Ruffo: ¿Es municipal la propiedad situada entre el carrer del Mar i la carretera de 
Premià de Mar? En caso afirmativo, ¿desde cuándo? ¿Cómo está el estudio aprobado 
por urgencia en la junta de gobierno local del 5/9/2016, referente a este espacio? 

Sr. Font: Bé, sí, aquesta propietat és de l’Ajuntament ja fa gairebé un any, el mes que ve 
farà un any que és de propietat, vam haver de pagar 60.000 euros per ella. A partir 
d’aquí, hi ha un estudi fet, que es va aprovar, i el tenim de la setmana passada. L’estem 
mirant, puja molts diners, per tant, hem de mirar a veure si podem buscar una altra part 
o una altra solució per poder-ho tirar endavant. Ho estudiarem. 

15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PINTURA MURAL DE 
GRAFITIS PER A JOVES. (PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E/000415-2017, DE DATA 
03/02/2017). 

Sr. Bailón: “¿Cuándo y dónde se va a realizar la pintura mural de grafitis para jóvenes? 
¿Cómo se va a publicitar? ¿Quiénes podrán participar? ¿Se pedirán proyectos base?” 
 



Sr. Bailón: Bien. Hace unos plenos se habló de que se iba a realizar una pintura de grafitis 
para jóvenes, entonces, preguntábamos cuándo y dónde se va a realizar, cómo se va a 
publicar, quiénes podrán participar, y si se pedirán proyectos base. 

Sra. Escolano: Hola. Sí, vam quedar, ja vam parlar que ho faríem de cara a la primavera, 
perquè com que és un art a l’aire lliure, volíem que fos en dates més primaverals, que 
no ens trobéssim freds i pluges, i en principi estava previst fer-ho per a la primavera.  

Hem demanat pressupostos a persones que ja s’han dedicat a muntar festes o concursos 
d’aquest calibre, i de moment els que tenim són una mica grans. Estamos en ello, ens 
estan arribant, i així que els tinguem els presentarem en Junta de Govern. En principi 
anaven a la paret de l’institut, com ja us vam dir, a la carretera dels sis pobles, i la idea 
segueix endavant. Intentarem publicitar-ho bé i molt, sobretot per les xarxes socials, i 
que s’impliquin els joves que vulguin i que els vingui de gust. Gràcies. 

16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA ALS CRITERIS DE 
L’AJUNTAMENT PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL. (PREGUNTA NÚM. 6, R.E. E/000415-
2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. Bailón: “¿Cuáles son los criterios del Ayuntamiento para la solicitud de plazas de la 
brigada municipal, servicio de basuras y equipo de jardinería? ¿Estas plazas están 
reservadas sólo a los vecinos de Premià de Dalt?” 
 
Sr. Font: Bé. A veure, si és un pla d’ocupació, d’això se n’ocupa el SOC, que són els que 
ja vénen per allà, vénen de la Diputació i se n’ocupa el SOC. I si és en plantilla, com pot 
ser la brigada, aquí es publica en el BOP i en el DOG, i llavors hi ha un jurat, es forma una 
mesa, a la qual ve gent de fora, i a partir d’aquí es designa la persona que creuen adient. 

17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LES OBRES QUE S’ESTAN 
DUENT A TERME A LA CARRETERA DE PREMIÀ DE DALT. (PREGUNTA NÚM. 7, R.E. 
E/000415-2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. Bailón: “¿Tiene el Ayuntamiento algún plan para rebajar la velocidad en la carretera 
de Premià de Dalt aprovechando las obras que se están realizando actualmente? ¿Qué 
finalidad tienen estas obras?” 
 
Sr. Bailón: Bien, se ha de decir que esta pregunta se hizo cuando aún no estaban 
finalizadas, entonces, queríamos saber si ése es el proyecto final, si va a quedarse así, y 
si por fin, utilizando como excusa estas obras, se va a poner algún dispositivo para 
rebajar la velocidad. Más que nada porque hace poco, también en el pueblo, en calles 
donde no era necesario, se pusieron unos badenes que parecían el Everest, como por 
ejemplo los badenes que se pusieron en la Vila Primilia. 



Entonces, digo yo: si el Ayuntamiento puede poner este tipo de badenes allí, en la Vila 
Primilia, también los puede poner donde realmente hacen falta, que es en la carretera 
donde la gente coge velocidades de más de 100 kilómetros por hora. Gracias. 

Sr. Font: Bé, suposo que et refereixes al tros de la carretera per sobre de l’autopista, el 
que és la Tecla Sala, no? A veure, això és un tema que l’ha fet la Diputació, la carretera 
és de la Diputació. Allà s’ha fet una cuneta i una vorera..., bé, vorera no, tot és cuneta 
perquè la Diputació va dir que això de fer voreres no les podia fer, que havien de ser 
cunetes, allà estan, es va negociar amb ells perquè no fossin unes cunetes amb unes 
pendents per on la gent no pogués passar, sinó que la gent hi pot caminar, i el tros d’a 
baix, que pràcticament és totalment plenar. 

Amb el tema de posar reductors de velocitat, això és un tema de la Diputació, i la 
Diputació no posarà allà reductors de velocitat.  

Sr. Bailón: Perdone, yo es que esta pregunta la hice porque a una pregunta parecida que 
hice en un pleno se me dijo que otra carretera del pueblo sí que era de la Diputación, 
pero ésta era del pueblo. Por eso preguntaba si era el Ayuntamiento el que podía actuar 
sobre ella. 

Sr. Font: No, no. La carretera és Diputació i no podem actuar nosaltres a sobre, al 
contrari. A vint metros, si hi ha algun veí que fa alguna obra, ha de demanar permís a la 
Diputació per poder-ho fer. 

Sr. Alcalde: Dir que la part que tenim cedida de la Diputació és des del Betlem fins la 
Plaça de la Vila. A partir d’aquell tros, és Diputació. L’altra part està cedida a 
l’Ajuntament.  

I referent al baden que es va posar a la Vila Primilia, no és un baden posat per voluntat 
de l’Ajuntament, sinó que ve provocat per tota les obres que van haver pel 
transformador. Es va passar per sota tot el cablejat per traslladar el transformador, i allà 
hi ha un soterrani, hi ha un pàrquing, no es va poder passar, i tot el cablejat va per la 
part de dalt, i per això hi va haver aquest baden. Després es va mirar de suavitzar, però 
no és voluntat de posar el baden sinó que ve provocat per aquesta obra, que van 
demanar 700 veïns amb les seves firmes, no?, i que molts dels que han firmat ara veuen 
que aquell baden no s’ha de posar. Però ve condicionat per les obres, i l’única possibilitat 
de fer arribar això al transformador. 

18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A L’AIGUA QUE S’UTILITZA PER 
REGAR ELS CAMPS DE FUTBOL MUNICIPALS. (PREGUNTA NÚM. 8, R.E. E/000415-2017, 
DE DATA 03/02/2017). 



Sr. Bailón: “¿El agua con la que se riega el campo de fútbol municipal corre a cuenta del 
Ayuntamiento? Si es así, ¿Tienen algún plan para rebajar costes y economizar el gasto 
de agua?” 
 

Sr. Bailón: Bien. Todos saben de mi segunda vida como árbitro de futbol, entonces, aquí 
hay un gran problema, en el Maresme, y bueno, en toda Cataluña, con el gran gasto que 
hay de agua en los campos de futbol, porque se utiliza agua a raudales y sin necesidad. 
Y aprovechando ya que el regidor que hoy no está, de Deportes, ha dicho que se ha 
hecho este acuerdo con esta empresa de tecnificación, yo, en mi humilde opinión, y la 
del Grupo Municipal, normalmente acaban todas empresas de tecnificación, bla, bla, 
haciendo competir a los críos y no enseñándoles lo que realmente es el deporte. 
Entonces, no sé si realmente el ayuntamiento tendría que pensarse esto, si es verdad o 
es bueno para el pueblo. Pero bueno, quien manda es quien manda. 

Entonces, la pregunta, aparte de si el agua municipal con la que se riega corre a cuenta 
del Ayuntamiento, ¿tiene algún plan para rebajar costes el Ayuntamiento? 

Sr. Font: Bé, aquest camp de futbol ja s’havia regat amb un pou que hi ha al costat, es 
regava el camp amb el pou. L’aigua per aspersió està prohibida si no està tractada, no 
es pot regar pel tema de la legionel·la. Llavors, aquí el que s’ha fet és clorar aquesta 
aigua que venia del pou, actualment ja s’està aprofitant l’aigua del pou per regar. 

19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA ALS PROBLEMES DE 
SEGURETAT EXISTENTS EN EL BARRI SANTA ANNA-TIÓ. (PREGUNTA NÚM. 9, R.E. 
E/000415-2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. Bailón: “¿Qué medida va a tomar el Ayuntamiento con los problemas de seguridad 
persistentes y ascendentes en el barrio Santa-Anna Tió?” 
 

Sr. Bailón: Debo repetirme, pero se presentaron unas firmas de unos vecinos, y 
queremos saber más que nada qué medidas había tomado el Ayuntamiento a raíz de 
estas firmas. Más que nada porque después de estas firmas ha habido más robos, el 
tráfico de drogas ha aumentado. Aparte de eso, por lo que tenemos entendido este 
Grupo Municipal, a varios trabajadores del Ayuntamiento que viven por ahí abajo les 
vaciaron el depósito de combustible. No deja de ser otro robo de combustible. Entonces, 
bueno, saber qué había hecho el Ayuntamiento. 

Sr. Alcalde: Bé, el Marc no està aquí per poder explicar totes les mesures, el que passa 
és que tampoc explicarem segons quines mesures, perquè com bé saps, per seguretat 
és millor no explicar-les. Si voleu, un dia quedem en privat i ho expliquem. És un tema 



que ens preocupa i ens ocupa, no només al barri sinó a la totalitat de la població, el tema 
de seguretat és un tema en què, bé, en què estem especialment sensibilitzats, i hi ha 
tota una feina al darrere i tant a nivell de Mossos i de Policia local, per mirar de reduir 
aquesta. Els detalls no els explicarem, sabeu el tema de càmeres de seguretat, en dos 
mesos estaran les càmeres de seguretat a totes les entrades i sortides del municipi, que 
ja és un factor dissuasori, però hi ha actuacions més concretes que Mossos i Policia local 
estan treballant, i confiem plenament en ells, en què aquests fets, tant aquests que han 
passat al barri com altres que podien passar en altres llocs de la població, poder-los 
reduir i minimitzar-los al màxim. 

20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PROBLEMÀTICA QUE 
AFECTAVA ALS PINS DEL MUNICIPI. (PREGUNTA NÚM. 10, R.E. E/000415-2017, DE 
DATA 03/02/2017). 

Sr. Bailón: “Después de detectarse el problema que afectaba a los pinos del municipio, 
¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Sólo se ha actuado en los pinos de terreno municipal? Si 
no es así, ¿El tratamiento corre a cuenta del Ayuntamiento o del vecino que tenga un 
Pino afectado en su propiedad?” 
 

Sr. Bailón: Bien, la explicación del acta ya lo dice todo, pero más que nada, sabiendo la 
problemática que hay, que un vecino que quiere poner, quitar, remover un pino de su 
casa, que ya sabemos todos los problemas que hay de hecho, etcétera, queríamos saber 
si con el tema de este de la infección que han sufrido nuestros pinos, si las medidas que 
se han tomado solo era para pinos públicos, referente a terrenos públicos, o también se 
ha ayudado a los vecinos, cada vecino ha tenido que realizar la cura de su árbol, etcétera. 
Cómo ha sido. 

Sr. López: No, en principi es van seleccionar dos tipus de zones: una, que era la forestal, 
i l’altra, que era la urbana. La Generalitat va fer una aportació econòmica, amb la qual 
subvencionava part de la part forestal. Aleshores, va fer un volt. Aquest volt es va, a 
través del consell comarcal, la Generalitat i l’ajuntament, es van donar les dades de les 
zones afectades que tenim al municipi. Des d’aquí es va fer un treball de camp, es van 
detectar aquestes finques, aquestes zones afectades, es van passar les dades a 
l’Associació de Propietaris Forestals d’aquí, i aquí ens va comunicar la Generalitat que 
només subvencionava aquelles masses boscoses que afectessin més del 80 per cent de 
la finca. Aleshores, dintre del municipi no en teníem cap amb aquesta afectació tan 
important. De totes maneres, sí que s’ha fet aquesta notificació a tots els propietaris, i 
a través de Diputació, juntament amb l’Associació de Propietaris Forestals, es faran tots 
els tractaments que es puguin, dintre no només de treure’ls sinó de millora de l’espai.  



El que són a zones urbanes, que ho volia dir, tots aquests propietaris tenen el nostre 
recolzament. Anem, donem assessorament, però tot l’import econòmic de treure tots 
aquests pins o tota aquesta massa boscosa que tenen, és a càrrec del propietari. 

21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA ALS CONTRACTES MENORS. 
(PREGUNTA NÚM. 11, R.E. E/000415-2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. Ruffo: “A la hora de pedir un presupuesto para realizar un contrato menor, ¿el equipo 
de gobierno prioriza las empresas locales?” 
 

Sr. Font: A veure, doncs, sí. Quan és un contracte menor que es pot fer, el que s’envia 
és a la gent que és del poble, se’ls envien els pressupostos, i s’escull el millor. Quan ja 
puja uns diners i s’ha de fer una licitació, aquí ja surt a la web, llavors, ho pot presentar 
qui sigui, eh? 

Sr. Ruffo: Ho pregunto, senyor Font, perquè revisant l’expedient de qui porta el tema 
audiovisual al poble, a Premià de Dalt, el contracte menor inicial que es va fer es 
demanen dos pressupostos –tres. Un a una empresa de Premià de Mar, la que està 
actualment fent el servei, i els dos pressupostos més a una empresa situada a la Rua 
Ícaro, número 10, i l’altra a l’Avinguda Europa. I vostè em dirà: “Si això no està a Premià 
de Dalt.” No, és que està a Madrid i a Corunya. Per això li pregunto i li faig aquesta 
pregunta. 

Sr. Font: A veure, quan es van presentar a l’Ajuntament, la seu pot ser a Madrid o pot 
ser a La Corunya, o pot ser allà on sigui, però possiblement tindran una empresa a 
Barcelona, i des de... 

Sr. Ruffo: Li asseguro que no. 

Sr. Font: A veure, en aquest cas, això, si no m’equivoco, va ser per licitació. Si es fa per 
licitació... És que quan es fa per licitació, qualsevol pot presentar una oferta... 

Sr. Costa: Es va fer un contracte menor inicial... Si em deixa intervenir... Més que res 
perquè aquest senyor... 

Sr. Font: En aquest cas jo no vaig estar-hi ni és un tema meu, però jo et dic el que es fa 
normalment, dintre del... 

Sr. Costa: Sí, disculpi el senyor regidor d’Urbanisme perquè tampoc coneix el tema. Tot 
i que és un contracte signat a la legislatura passada, conec els antecedents, es va 
prioritzar una empresa perquè del poble no podia ser perquè no n’hi havia cap que ho 
realitzés. Es va estimar oportú, o es va pensar en l’empresa que vostè citava de Premià 



de Mar, i simplement, com es fa en molts altres casos i sense obligació, perquè no hi ha 
obligació en les bases d’execució del pressupost, ja en aquell moment, de demanar més 
pressupostos, es va demanar una comparació simplement perquè el cost que té aquest 
mateix servei en altres indrets de l’Estat, que vostè tant defensa. 

22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU FIRMAT EN DATA 30 DE DESEMBRE DE 2015 AMB L’EMPRESA “JPPRO 
BARCELONA, S.L.”. (PREGUNTA NÚM. 12, R.E. E/000415-2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. Ruffo: En el contrato administrativo firmado con JPPRO el pasado 30 de diciembre de 
2015, en el punto 2 se cita: “Habiendo presentado una proposición ventajosa para el 
ayuntamiento.” ¿A qué se refiere el equipo de gobierno con “una proposición 
ventajosa”? 

Sr. Costa: Bé, com que veig que el senyor regidor ha fet els deures i s’ha llegit l’expedient 
sobre que hi havia tot una sèrie de plecs tècnics i plecs econòmics, bàsicament aquesta 
frase fa referència a la valoració que es va fer en aquell moment per part del personal 
tècnic als avantatges tècnics, valgui la redundància, que l’empresa va ofertar. 

Sr. Ruffo: Sí, però vostè cita el departament econòmic, el sobre econòmic, de quinze 
punts possibles, el departament tècnic li dóna zero. Això és una proposició avantatjosa 
per a l’Ajuntament? 

Sr. Costa: Home, sí. Li estic dient que al conjunt de les valoracions econòmiques i 
tècniques, l’econòmica és la que solem primer, quan no hi ha una competència en 
igualtat de condicions tècniques, en aquest cas vostè sap, com farem referència a la 
següent pregunta, que no hi va haver cap altra empresa, per tant, es va avaluar que dins 
que no hi havia altra oferta, i dins que aquesta empresa ho feia per altra banda, suposava 
un avantatge per a l’Ajuntament. I més perquè –perdoni, senyor regidor– havíem tingut 
l’experiència, com n’ha fet referència vostè en la passada pregunta, d’un any de servei 
d’aquesta mateixa empresa. 

Sr. Ruffo: Sí, però estem parlant d’una licitació, i aquesta no és menor, eh? I l’experiència 
aquí no compta per res. És una licitació de 120.000 euros, eh? 

Sr. Alcalde: Si us plau, senyor Ruffo. Si teniu dubtes tècnics... Perquè aquí, ni els regidors 
ni participem en contractes ni amb selecció de personal, són els tècnics. Si teniu dubtes, 
són els tècnics els que us poden donar tota la informació de qualsevol contracte, perquè 
al final són ells els que ho porten.  

Sr. Ruffo: És que el senyor regidor està dient que s’ha tingut en compte una empresa 
que es va contractar per contracte menor, a una licitació de 120.000 euros. Això és greu. 



Sr. Costa: És que no he dit això. Jo vull dir, estic dient que aquella empresa, que ja havíem 
comptat amb ella, com s’ha fet en molts altres casos, si vostè conegués la dinàmica del 
que és l’Ajuntament i no només vingués amb aquest tema. No m’interrompi, si us plau, 
senyor regidor. Llavors, com que nosaltres teníem l’experiència d’aquesta empresa, es 
va tenir en compte a l’hora de fer un criteri que més aviat és subjectiu en el cas dels 
tècnics, com vostè sabrà. Els econòmics són més objectius, els tècnics, més subjectius. 
Llavors, es va tenir en compte aquella experiència, aquella acreditada experiència, que 
ja havíem treballat amb aquella empresa. 

Sr. Alcalde: Com he dit, això, qualsevol dubte més que tingueu, la senyora Secretària o 
qui vulgui està a disposició per valorar qualsevol tema, perquè al final qui decideix o qui 
posa el com... El què ho decideix el govern, però el com ho fan els tècnics, que per a això 
estan.  

23. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA VALORACIÓ QUE FA 
L’EQUIP DE GOVERN EN RELACIÓ A UNA LICITACIÓ URGENT QUE ES VA DUR A TERME. 
(PREGUNTA NÚM. 13, R.E. E/000415-2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. Ruffo: ¿Cómo valoró el equipo de gobierno que a una licitación urgente y con 
publicidad de 120.000 euros sólo se presente una empresa? 

Sr. Costa: L’equip de govern, com en qualsevol altre cas, no entra a valorar la decisió 
legítima de les empreses que vulguin o no presentar-se als concursos que l’Ajuntament 
presenta i publica en els documents a què ja ha fet referència al senyor regidor.  

Sr. Ruffo: Però vostè què opina, senyor Costa, ràpidament? 

Sr. Costa: Ha preguntat al equipo de gobierno. Si pregunta al regidor Costa, anem a un 
altre ple i li respondré. 

Sr. Ruffo: Doncs, al equipo de gobierno, què opina l’equip de govern que una licitació 
d’aquest tipus, on jo crec que 120.000 euros per a l’Ajuntament de Premià de Dalt és 
important, que no es presenti ningú, i el que es presenti, l’empresa, sigui en el 2011 
candidat número 12 de Convergència i Unió de Premià de Dalt. I no s’assabenta ningú, 
només s’assabenta ell i s’ho emporta, amb un zero a la valoració econòmica. 

Sr. Alcalde: Senyor Ruffo, aquí demano una mica de respecte a les afirmacions que vostè 
pugui fer, perquè està posant en dubte els treballs dels tècnics de l’Ajuntament. Està 
posant en dubte el treball tècnic de la secretària. 

Sr. Ruffo: Dels tècnics no, de vostès, de tots vostès, no dels tècnics. 



Sr. Alcalde: Potser només hi va haver una empresa perquè estàvem fent una cosa que 
no feien enlloc, i per això som pioners en moltes coses. 

24. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL PROGRAMA D’ACCIÓ I 
DISPONIBILITAT PRESENTAT PER L’EMPRESA “JPPRO BARCELONA, S.L.”. (PREGUNTA 
NÚM. 14, R.E. E/000415-2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. Ruffo: ¿Qué valoración hace el equipo de gobierno hasta la fecha del “programa de 
acción y disponibilidad” presentado por JPPRO el día 4 de diciembre de 2015? 

Sr. Costa: Doncs, miri, senyor regidor, com que les presses no són bones companyes, 
ens esperarem a acabar el període per al qual van guanyar la licitació, i farem una 
valoració atenent tot el període contractat.  

Sr. Costa: Tot i així, evidentment es va fer constantment una revisió periòdica mensual 
de les coses que fallen, de les coses que poden millorar, i així es trasllada a l’empresa.  

Sr. Ruffo: I tenint en compte que la majoria de coses que es presentaven al pla d’acció 
ja s’estaven fent des de la ràdio, sense haver de contractar una altra empresa. Això 
també s’ha de tenir en compte. 

Sr. Costa: Això què és, un consell o una pregunta? 

Sr. Ruffo: Una afirmació.  

Sr. Costa: És que com que no està aquí... 

25. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EMPRESA “JPPRO BARCELONA, S.L.”. (PREGUNTA NÚM. 15, R.E. E/000415-2017, DE 
DATA 03/02/2017). 

Sr. Ruffo: ¿Sigue pensando el equipo de gobierno que la contratación de la empresa 
JPPRO es necesaria para la comunicación de Premià de Dalt, aun teniendo un cargo de 
confianza a un buen sueldo dedicado única y exclusivamente a la comunicación del 
ayuntamiento? 

Sr. Costa: Bé, com que jo no entraré en la dèria que té vostè personalment, no vull 
estendre-ho al grup municipal, en aquest fang polític, sí, la resposta, sí.  

Sr. Ruffo: Molt bé. Si està bé, si vostès ho veuen bé... És curiós que en tres anys, 
l’Ajuntament de Premià de Dalt gastarà 270.000 euros en comunicació, en un poble de 
10.000 habitants. Jo crec que és elevat, no? I tenint, a més, una persona que està 
treballant ja fa temps en comunicació, i no entraré a valorar si es fa bé o es fa malament. 



Sr. Costa: Bé, volem el millor per als nostres ciutadans.  

 

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-
CUP-PA 

26. PREC DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIU A LA SIGNATURA DEL 
CONVENI AMB L’OBSERVATORI CONTRA L’HOMOFÒBIA. (PREC NÚM. 1, R.E. 
E/000418-2017, DE DATA 03/02/2017). 

Preguem es signi el conveni amb l’Observatori Contra l’Homofòbia al qual l’Ajuntament 
es va comprometre amb l’aprovació de la moció que vam presentar el setembre de 2015, 
concretament el punt sisè (Fer seguiment, a través de l’àrea d’Igualtat i Drets socials, de 
les denúncies que arribin mitjançant aquest servei prestat per l’Observatori Contra 
l’Homofòbia, mantenir contactes periòdics de valoració del servei amb l’Observatori i 
signar-hi un conveni en què quedin recollits els drets i deures de les dues parts). Si es 
necessita finançament, demanar l’ajut econòmic “Finançament en l’àmbit de dones i 
LGTBI” del Catàleg de Serveis de la Diputació (termini 7 de febrer). 
 

Sr. García: Abans d’això, si em permeteu, sí que voldria comentar algunes coses amb 
relació al tema que s’estava comentant pel Partit Popular, perquè, bé, també va en 
relació amb unes preguntes que vam fer nosaltres anteriorment.  

Sr. Alcalde: Perdó, senyor Ábalos, hem dit que ens cenyim a les preguntes que hem fet, 
anem a cenyir-nos a les preguntes, pregunta/resposta entre tots. Si hi ha qualsevol altre 
dubte, preguntem en el proper ple o teniu la Secretària, el regidor, disponibles per 
resoldre qualsevol dubte. Per tant, ens cenyim a la pregunta que hem fet, que és la que 
heu fet per a aquest ple.  

Sr. García: També heu dit que si volíem comentar alguna cosa podíem fer la pregunta i 
ja se’ns respondrà. La faig i... 

Sr. Alcalde: Fem la pregunta que teniu aquí, que és el prec relatiu a la signatura del 
conveni amb l’Observatori contra l’homofòbia.  

Sr. García: El problema és que, clar, si nosaltres demanem per instància una informació 
i se’ns diu que no se’ns pot donar informació d’aquesta empresa de què estem parlant... 

Sr. Alcalde: Ho torno a repetir? Senyor Ábalos, ho torno a repetir i ho torno a dir, i ho 
torno a explicar. Em fa tornar-li a explicar? 

Sr. García: Que no puc parlar de cap tema que no estigui al ple.  



Sr. Alcalde: Sí, pot parlar de qualsevol tema que estigui dintre de l’ordre del dia.  

Sr. García: Però és que acaba de dir que podíem fer preguntes per respondre al següent 
ple, i això crec que és important, que si fem una instància no se’ns dóna informació, i la 
Llei de transparència... 

Sr. Alcalde: Teniu al contacte el telèfon del regidor o el contacte, via correu, via el que 
vulgueu, per poder atendre qualsevol pregunta, i veure també la Secretària per 
qualsevol expedient en què tingueu qualsevol dubte, que al final també estan per a això.  

Sr. García: En el proper ple ja farem les preguntes corresponents, si no ens deixen parlar 
ara.  

Sr. Alcalde: Molt bé. 

Sr. García: Però vaja, també agrairíem, i això és un comentari, que no ens sembla 
adequat que es doni la culpa als tècnics quan hi ha un tema que pel govern no és fàcil. 

Sr. Alcalde: Tornem-hi, tornem a dir-ho? Tornem-hi? Si seguim així, donarem el ple per 
acabat i passarem totes les preguntes al proper ple, val? O sigui, si ho voleu així, si voleu 
provocar això...  

Sr. García: Gràcies, això és democràcia. 

Sr. Alcalde: No, gràcies a vosaltres, perquè intentes ser condescendent, intentes ser 
flexible, i al final, doncs, feu el que vulgueu. Per això estic aquí, i des d’un principi us he 
dit pregunta i resposta. Us demano que en feu cas i que anem a pregunta/resposta, que 
per això heu fet aquestes preguntes, per donar-vos resposta adequada. I si teniu més 
preguntes o més dubtes, al proper ple o quan vulgueu, estem disponibles per poder fer 
aquesta resposta. 

Per tant, el prec que és relatiu a la signatura del conveni amb l’Observatori contra 
l’homofòbia. 

Sr. García: Bé, bàsicament el que preguem és que, una mica amb relació al que 
comentaven del dia 19, bé, per allà més enllà en alguns temes que també vam aprovar 
en la moció del setembre de 2015, doncs, simplement demanem que se signi el conveni 
amb l’Observatori contra l’homofòbia, que es va demanar en aquella moció, i bé, 
proposàvem també que hi havia formes de finançament a través de la Diputació, però 
vaja, bàsicament seria fer un conveni amb l’observatori. D’això hem parlat amb els 
membres de l’observatori, i ens diuen que és molt clar que quan els ajuntaments que hi 
col·laboren aproven aquest conveni, a partir de llavors es quan es comencen a saber 
casos d’homofòbia, i la LGTBIfòbia, que tenen lloc en un municipi a nivell escolar, per 



exemple. Per tant, considerem que és molt important que això, que aquest conveni se 
signi. Gràcies. 

Sra. Julià: Bé, recollim el prec i dir-vos que, com ja sabeu, estem treballant amb la 
regidoria d’Igualtat, tot i que no tenim tècnic d’igualtat. Tot això ho assumeix la cap de 
serveis socials, sabeu tota la feina que tenim als serveis socials, aleshores, anem 
caminant. Ja sabeu que ella ha estat a la jornada de la xarxa, i tot el tema de finançament 
també ja fa anys que demanem l’ajuda a la Diputació. Vull dir que estem fent i estem 
tirant endavant, d’acord? Gràcies. 

27. PREC DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIU A L’ADEQUACIÓ DEL 
PARC DEL TORRENT DE CAN MUS. (PREC NÚM. 2, R.E. E/000418-2017, DE DATA 
03/02/2017). 

“Preguem s’adeqüi l’espai públic del torrent de Can Mus i s’hi posin bancs en condicions, 
ja que els que hi ha estan molt malmesos, els falten peces i fins i tot hi ha alguns dels 
seus claus per terra amb la perillositat que això pot suposar per als infants.” 

Sr. Batlle: Bé, bàsicament amb el títol ja..., però si voleu ho explico. Hi ha bancs als quals 
els falten fustes, fins i tot s’han trobat claus pel terra. El que demanaríem és que 
s’adeqüés una mica aquest parc.  

Sr. Costa: Sí, des del primer dia ja vam recollir el prec i el tenim a la llista de feines, de 
tasques a realitzar per la brigada. 

Sr. Batlle: Val, moltes gràcies.  

28. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA ALS MOTIUS 
PELS QUALS S’HAN DESTRUÏT LES RESTES DE LA MASIA DE CAN VILAR. (PREGUNTA 
NÚM. 1, R.E. E/000418-2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. García: “Per què s’han destruït les restes de la masia de Can Vilar del segle XVIII i de 
les seves basses i murs quan es va dir que es mantindrien i no quedarien afectades per 
les obres? 

Per què no s’han volgut ni escoltar les opinions expertes contràries a la destrucció 
d’aquest patrimoni? Si es confirma la presència a poca fondària de restes romanes, 
iberes o altres, la intenció del govern seguirà sent construir un supermercat semisoterrat 
i plantes subterrànies d’aparcaments encara que això malmeti o faci desaparèixer el 
patrimoni que hi pugui haver?” 

Sr. García: Bé, en resum que, bé, va amb relació al que vam proposar el darrer ple, i 
havíem entès, havíem quedat en què no calia destruir les restes d’aquesta masia, les 
que quedaven en peu, per fer la modificació del terreny que s’està fent ara, i bé, 



finalment hem vist que tot i que hi ha una petita part que encara estarà sota terra, sí 
que hi ha part que s’ha destruït, i considerem que això no era la millor manera de fer-
ho. Però bé, ja està fet i no hem vist que a l’Ajuntament li interessés conservar aquest 
patrimoni, que per a nosaltres i per a altres persones sí que era interessant. 

Llavors, bé, la pregunta és per què s’ha destruït això, i també per què no s’ha volgut 
escoltar les opinions de gent que era contrària a la destrucció d’aquest patrimoni, i que 
vam demanar que es pogués fer una visita amb aquestes persones i finalment no es va 
voler fer per part del Govern. 

I d’altra banda, una mica saber si quan es descobreixin restes romanes, ibères o altres, 
que és el que sembla que hi ha en aquella zona, de fet hem trobat una de casualitat 
l’altre dia, passejant per allà, d’ibera, doncs, bé, si la intenció del Govern seguirà sent 
construir un supermercat semi soterrat i plantes subterrànies d’aparcaments, encara 
que això malmeti o faci desaparèixer aquest patrimoni que hi pugui haver. Gràcies. 

Sr. Medina: primer de tot, vull dir que aquest Govern té una especial cura en la 
protecció, divulgació del patrimoni arqueològic de Premià de Dalt. Crec que amb les 
actuacions que estem portant a terme marquen aquest sentit.  

Dit això, una vegada començada la intervenció de Can Vilar, vàrem contactar amb la 
màxima autoritat pertinent, que és l’arqueòleg territorial Joaquim Folch. Vàrem visitar 
el solar i ens va indicar les precaucions que havíem de seguir a les actuacions a realitzar. 
En tot moment nosaltres i ell ens vam reafirmar en què de cara a futurs projectes, com 
el que estaves esmentant al final, d’urbanització o d’intervenció, se seguiran tots els 
protocols com a bé protegit que és de la nostra vila, és un BCIL, és un bé cultural d’interès 
local, i no perquè estiguem obligats sinó perquè també ho volem, es farà aquesta 
intervenció abans d’una altra actuació de més profunditat. 

A petició vostra, el desembre us vaig trucar perquè havíeu parlat amb l’Alcalde, per 
parlar del tema de les obres, i us vaig dir que en aquell moment la directora del museu, 
que era una persona que podia donar alguna llum en el tema, estava de vacances i no 
podíem reunir-nos, i també us vaig dir que contactaria amb l’arqueòleg territorial per 
intentar que vingués de nou, ja que és la màxima autoritat sobre aquest punt. 

Una vegada contactat amb ell, primer de tot declina tornar a venir a valorar el tema, 
reitera les indicacions de com s’havia d’actuar, les actuacions que estem fent ara, i 
segons conversa i posterior e-mail que he demanat aquest matí permís per llegir-lo 
literalment, diu: “Resumint el que hem comentat per telèfon: les restes de l’edifici de 
Can Vilar no tenen cap declaració específica de protecció, i les runes que vaig veure en 
la visita no tenen, al meu parer, valors suficients per tenir una protecció de tipus 
arqueològic. Una altra cosa”, i amb això em refereixo a l’inici de la meva intervenció, “és 



l’expectativa arqueològica del subsòl, que s`ha de tenir en compte, tal com es tradueix 
al catàleg de béns de Premià de Dalt, i la normativa general sobre el patrimoni cultural, 
i que així es farà quan s’hagi de fer una futura intervenció”. 

El dia 24 de gener jo us vaig enviar un mail explicant-vos exactament això, del qual no 
tinc cap tipus de resposta. Que si hagués sigut una resposta que intentéssim tornar a 
intentar anar allà, o el que sigui, l’haguéssiu tingut i l’haguéssim fet, tenint en compte 
que l’autoritat màxima sobre això i sobre la que estem treballant en altres punts de la 
població, considera el que acabo de llegir. Pel tema de com s’està fent aquest 
condicionament, també per complementar la pregunta, li passo la paraula al regidor 
Josep Font. Gràcies. 

Sr. Font: Bé, jo poc us he de dir. Em sembla que aquest tema és un tema que ja el vaig 
comentar una vegada, hem estat sempre en contacte amb el director d’Arqueologia del 
Maresme, i s’han fet les coses prudents, sense abaixar, i s’ha respectat tot al màxim. 
Que hi ha el lateral d’una bassa, que és un fonament ja que està derruït, i que s’ha tret 
la part de dalt i no té valor arqueològic. Per tant, a partir d’aquí, em sembla que ja és la 
tercera vegada que es respon a això, i el company regidor els ha contestat perfectament 
el que va dir el director territorial de la zona. 

Sr. García: Bé, aquí ho sento però sí que he de contestar. Simplement per matisar. O 
sigui, per una banda estic d’acord amb aquest correu. Sí que vam parlar d’aquest tema, 
que em vas enviar un correu, i de fet, disculpes per no contestar-lo, això és veritat, però 
és que bàsicament deia que el tema estava tancat, i nosaltres el que dèiem bàsicament 
és que enteníem que tot i que sabem que l’arqueòleg territorial tenia aquesta opinió, 
també ho vam parlar en l’anterior ple, i que no pensava que fos convenient fer una altra 
visita, nosaltres consideràvem que, com a mínim, encara que no fos amb aquest 
arqueòleg territorial, però les altres persones que tenien opinions diferents, entre ells 
sembla ser que també opinava el mateix qui abans era l’encarregat el museu, doncs, ens 
semblava interessant poder contrastar aquesta opinió, encara que no sigui en el mateix 
lloc, in situ, amb les dues persones, però poder comptar amb l’altra persona i poder 
veure la seva opinió. Llavors, simplement el que demanàvem era això. 

I d’altra banda, bé, pensàvem que es conservaria més del que s’han conservat les restes 
que hi havia fins ara, pel que vam parlar en l’anterior ple, i finalment es va destruir més 
part d’això, i esperem que encara hi ha part soterrada que esperem que es conservi. És 
veritat que allò no estava catalogat, però vaja, nosaltres des d’un principi vam considerar 
que era interessant poder mirar aquest tema i poder veure si realment hi havia un cert 
valor, tot i que en el seu moment no es catalogués perquè ja estava derruïda. 
Simplement això. 



29. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES 
CONCLUSIONS DEL RECORREGUT “ESPAI PÚBLIC I DONA” DEL PLA DE BARRIS. 
(PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/000418-2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. García: “Quines van ser les conclusions del recorregut “Espai públic i dona” realitzat 
dins les activitats del Pla de Barris el passat mes de novembre? Hi ha algun document 
amb les conclusions? S’ha publicat? Preguem es publiqui si no s’ha fet i se’ns faci arribar.”  

Sr. García: Bé, sobre això era simplement saber quines van ser les conclusions d’aquest 
recorregut que es va fer fa uns mesos, si és que ja estan redactades, i si hi ha algun 
document amb aquestes conclusions i està publicat o no, i bé, demanem que si no està 
publicat es publiqui, i si se’ns pot fer arribar també. Gràcies. 

Sr. López: Sí, a veure, el resultat va ser molt positiu. De fet, les deficiències que es van 
detectar justament estan incloses dintre de les actuacions que en poc temps 
començarem a fer i estar contemplades dintre dels projectes del Pla de barris, per tant, 
va ser tot molt positiu.  

Sí que hi ha un document, diguem-ne, un acta del que es va fer, més que un informe una 
acta, no?, que si voleu sí que els el puc apropar. 

30. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA 
RENOVACIÓ DE L’EQUIPAMENT DE LA RÀDIO MUNICIPAL. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. 
E/000418-2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. Batlle: Està en marxa la renovació de l’equipament de la ràdio municipal? Quines 
previsions té? 

Sr. Costa: Estem, com ja vam comentar en un anterior ple, vam demanar un estudi tècnic 
de les necessitats que caldria a nivell d’inversió, però no només a nivell tècnic sinó quin 
pot ser el replantejament del que és la ràdio, l’emissora municipal. Hem parlat amb 
alguns dels tertulians, que també creuen necessari donar-hi una volta. Estem treballant-
hi, eh?  

Sr. Batlle: Dintre d’aquest estudi es té previst fer un estudi d’audiència, per franges 
horàries...? 

Sr. Costa: Bé, amb els mitjans amb què comptem... En principi no és aquesta la prioritat, 
es mirarà sobretot la part tècnica, i a nivell de continguts, com es pot reformular per 
involucrar-hi més gent.  



31. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA ALS 
CONTENIDORS DE RECOLLIDA DE ROBA. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/000418-2017, DE 
DATA 03/02/2017). 

Sr. Batlle: “Es té previst la substitució dels contenidors de roba Humana per uns altres? 
Quan?”  

Sra. Julià: Doncs, no es té previst. En principi el conveni acaba a finals del 2019, llavors, 
potser ho pensarem.  

Sr. Batlle: Bé, se’ns devia comentar que aquesta empresa rebien la roba usada, per tant, 
en treia benefici. Nosaltres tenim aquest dubte, no sé si vosaltres en teniu constància 
o... 

Sra. Julià: Bé, tot això és informació que treuen d’unes empreses a altres i que es van 
tirant pedres a sobra la teulada. De fet, a nosaltres Humana ens ha solucionat el 
problema que teníem, que era l’acumulació de roba en els contenidors i que després 
havíem de treure per fer el reciclatge. Hem tret 21 tones de roba d’aquesta manera, i la 
veritat és que ens està donant solució. A nivell de serveis socials també ens està fent 
tallers per a ciutadania en risc d’exclusió social, i després també ens donen uns vals per 
a roba per a totes aquestes persones. Ara mateix estan cobrint les nostres expectatives 
i no tenim pensament de canviar-ho. Gràcies. 

32. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES OBRES 
QUE S’ESTAN DUENT A TERME EN ELS LATERALS DE LA CARRETERA DE PREMIÀ. 
(PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E/000418-2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. García: “El que s’està fent al lateral nord de la Ctra. de Premià és definitiu? Es tenen 
previstes més actuacions a la zona?” 

Sr. García: Bé, una mica va en relació amb el que s’ha dit abans, però bé, simplement 
perquè hem vist que s’estaven fent aquestes actuacions en aquest lateral de la 
carretera, i com que també s’havia parlat de més actuacions a la zona quant a voreres, 
etcètera, doncs, una mica saber quina era la previsió, i si encara se seguirà fent la vorera 
de la part de Can Tecla Sala, que s’havia comentat, i també si això té a veure amb 
possibles actuacions a la rotonda que s’ha de fer a Premià de Mar en la part de més a 
baix. 

Sr. Font: No, no els puc pas dir res més. Aquí s’ha intentat fer el que s’ha fet, que s’ha 
demanat a la Diputació, que no és el que feia, anaven a fer una altra cosa, ens han fet 
això fins a baix i agraïts a la Diputació, i a partir d’aquí no es farà res més, tot i que hi ha 



pensada la rotonda que es va començar, però això ja és un tema que és de Premià de 
Mar. 

Sr. García: Ho deia una mica per, breument, simplement perquè ens havien comentat el 
tema aquell que havien proposat, de fer vorera en aquella part final, tocant a Premià de 
Mar, i se’ns va dir que no es demanaria fer la vorera. Ara s’està fent això, per això... 

Sr. Font: És que ara hi ha una “taplana” que la gent pot passar per allà. La Diputació va 
dir que vorera no faria. Tot això ve perquè vam poder parlar amb la Diputació degut als 
aiguats i el mur que es va ensorrar a dalt. Llavors, vam poder introduir tot el tema de fer 
la cuneta i la vorera de baix, que no és vorera perquè la Diputació no ho pot fer. 

Sr. García: Val, val. Agraïm que s’hagi fet això. Gràcies. 

33. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA AL NOM 
OFICIAL DEL FUTUR CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP). (PREGUNTA NÚM. 6, R.E. 
E/000418-2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. Batlle: “Quin és  i serà el nom oficial del futur CAP?” 

Sr. Batlle: Explico per què fem la pregunta. És perquè vam canviar el nom de Caterina 
Albert, i en algunes publicacions hem vist que es feia servir l’antic nom. Llavors, això em 
va, d’alguna manera, descol·locar. Neus Català? Víctor... Sí, sí, perdona. 

Sra. Julià: Ah... Víctor Català. 

Sr. Batlle: Però a internet, en algunes publicacions havíem vist que s’havia fet... 

Sra. Julià: A veure, en principi, per a Sanitat, els CAP en principi no tenen noms –no 
tenen noms. Llavors, nosaltres hem de fer l’esmena i farem l’esmena en el seu moment, 
que el CAP es digui Víctor Català – Caterina Albert i Paradís, que és com vam quedar 
aquí. Aquesta és l’esmena que farem, i esperem que ens l’aprovin. Aquesta és la idea. 

Sr. García: Val, no, simplement perquè en algunes publicacions de l’ajuntament es 
parlava més de Víctor Català, llavors... 

Sra. Julià: Bé, perquè és una cosa que encara no està definida. O sigui, en principi 
nosaltres aquí sempre hem parlat de Víctor Català, però per a Sanitat, o sigui, el CAP és 
d’ells, ho han de fer com una esmena. O sigui, nosaltres ens entenem com a Víctor 
Català, però des de Sanitat encara no està, això no és una cosa que estigui definida i 
estigui ja confirmada. 



Sr. Alcalde: Si és per Sanitat és CAP Cotet. Quan envien algun plànol, CAP Cotet. O sigui, 
la voluntat és que canviï el nom i el posin tal com vam quedar aquí. 

34. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA AL MOTIU 
PEL QUAL HA DESAPAREGUT L’APARTAT “ACORDS DE PLE” DE LA REVISTA MUNICIPAL. 
(PREGUNTA NÚM. 7, R.E. E/000418-2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. García: “Per què al darrer número de La Pinassa no apareix aquesta secció, recollint 
els acords aprovats el passat Ple de desembre?” 

Sr. García: Val, simplement, ho vam parlar amb la Mònica també però bé, a l’última 
revista no havia aparegut aquest apartat, a la revista de febrer, tot i que hi havia acords, 
no del gener perquè no vau fer ple al gener, ha quedat bastant clar, però al desembre 
sí, per tant, bé... Ara se’ns ha dit que al febrer es posaran els acords de ple del gener i 
del... Perdó, al març es posaran els acords de ple de febrer i de desembre. Per tant, si és 
així... 

35. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA AL MOTIU 
PEL QUAL L’AJUNTAMENT PROGRAMA ALGUNS ACTES SOLAPANT-LOS ALS DE LES 
ENTITATS. (PREGUNTA NÚM. 8, R.E. E/000418-2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. García: “No es pot evitar que l’Ajuntament programi actes pel mateix moment i 
durant el mateix temps que un altre acte que organitzen entitats?” 

Sr. García: Això és simplement perquè en alguns casos hem vist que hi ha diferents actes 
al mateix temps, actes que fa l’Ajuntament amb actes que fan entitats, i simplement... 
Bé, és una mica un prec, però intentar que això no passi, i per posar un exemple, el tema 
que va haver-hi d’homenatge a la Policia local, es va fer al mateix moment que el tema 
de la línia de l’euro solidari. Llavors, suposo que en aquell moment no es va poder fer 
d’una altra forma, però vaja, si es pogués intentar evitar això. 

I d’altra banda, bé, afegir també, ja que es comenta la revista de La Pinassa, que es farà 
un homenatge a la Policia local anual, doncs, home, demanar que si es fa això, també es 
podria fer un homenatge, per exemple, a altres treballadors de l’Ajuntament, i 
treballadores, que no siguin de la Policia local i que també segurament s’ho mereixen. 
Gràcies. 

Sra. Escolano: Bé, doncs, sí, en principi intentem que no se solapi cap acte. Normalment, 
eh? Ni entre nosaltres. El que passa és que tenim un poble que és amb unes entitats, i 
fem moltes activitats. Llavors, és molt difícil de vegades que no coincidim cap. També 
intentem tenir les agendes de totes les entitats a temps, per poder programar que no se 
solapin. Ho aconseguim bastant, perquè les activitats que es fan a Premià de Dalt cada 



mes, aquí, al poble, són tremendes. Tot i amb això, estic jo bastant satisfeta que no les 
solapem pràcticament mai, o intentem, si més no, que siguin molt diferents, no?, que 
no acullin els mateixos públics. 

I el que deies de l’homenatge aquest. Home, a mi personalment m’agradaria que si 
s’homenatja un, s’homenatgin tots, sobretot als que s’ho mereixen –sobretot als que 
s’ho mereixen. Sempre. Gràcies.  

36. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA 
PUBLICACIÓ TARDANA DE CONVOCATÒRIES. (PREGUNTA NÚM. 9, R.E. E/000418-
2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. García: “Es publiquen amb temps suficient les convocatòries públiques de 
subvencions a entitats o contractacions?” 

Sr. García: Bé, això anava en relació..., bé, en general, es publiquen sempre les 
convocatòries a temps o no, i més que res venia arran d’un cas concret que vam veure 
d’una publicació que es va publicar una convocatòria de subvencions en un moment en 
què era bastant cap al final ja del termini de la convocatòria. Llavors, simplement 
intentar que això no passi, i llavors volíem saber, en el cas de la convocatòria de 
Solidaritat i Cooperació, que va ser en aquest cas el mes de novembre passat, saber si 
això va generar problemes o si realment es van poder presentar les entitats que s’hi 
volien presentar, tot i que quedés poc termini quan es va anunciar. Gràcies. 

Sr. Costa: Bé, si de cas, l’última part la passaré al senyor regidor, exregidor, de 
Solidaritat. Pel que fa al Departament de Comunicació, ja em disculpo si hi ha hagut 
algun cop, però és molt puntual, que es publiqui amb retard, perquè tan bon punt 
Secretaria ens notifica que hi ha la convocatòria pública, es publica al web municipal. A 
més, des de ja fa un temps, hem afegit el que és el perfil del contractant, que dirigeix 
directament a la Generalitat el perfil del contractant de la Generalitat, i que a més serà 
l’opció que adoptarem per a la futura web, perquè així tota la informació administrativa 
és molt més ràpida i al moment, i facilita molt la tasca a aquelles persones que estiguin 
interessades.  

Sr. Medina: Sí que hi ha hagut un retard en aquesta publicació, per diversos motius, 
també perquè a totes les publicacions no van arribar les bases de Madrid i una sèrie de 
coses, però això no ha impedit que tota la gent que es volgués presentar s’hagués 
presentat. I dir-vos que aquest any ja tenim les bases fetes, o sigui que anem bastant 
diferent, però això ja és cosa teva Inma. Jo ho he deixat fet, ara et toca a tu.  



37. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A L’ÚS DE 
PRODUCTES FITOSANITARIS. (PREGUNTA NÚM. 10, R.E. E/000418-2017, DE DATA 
03/02/2017). 

Sr. Batlle: “Es té un control sobre quins productes fitosanitaris fan servir empreses i 
particulars al municipi?” 

Sr. López: A veure, òbviament, ni dels particulars ni de les empreses que contracten els 
particulars, nosaltres no tenim cap tipus d’informació. Sí que controlem les que vénen a 
treballar al municipi, que contractem des de l’Ajuntament, i les que fem nosaltres servir 
també des de les nostres brigades.  

Sr. Batlle: Ho comentava perquè fa temps vam parlar d’allò de les abelles, si ho 
recordaves, i l’altre dia passejava pel carrer, i quasi vaig haver de marxar de la vorera 
perquè venia la pistola fumigant des d’una casa, llavors, per això preguntava si hi havia 
control. Si vols en parlem i... 

Sr. López: Evidentment, no. Sí que podem enviar recomanacions, moltes coses, però 
evidentment, no podem tenir el control, és impossible. 

Sr. Batlle: Després en parlem i t’ho explico.  

38. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA 
IL·LUMINACIÓ AL TORRENT SANTA ANNA I A LA PISTA. (PREGUNTA NÚM. 11, R.E. 
E/000418-2017, DE DATA 03/02/2017). 

Sr. Batlle: “Quina potència hi ha contractada al sector del Torrent Santa Anna i la pista 
de davant l’Escola Santa Anna? Es té constància de problemes amb la il·luminació 
d’aquest sector?” 

Sr. López: Tenim contractat pràcticament el mateix, 5 i una mica més, 5,2 a la petanca i 
5,7, 5,8 gairebé, al Torrent Santa Anna. A veure, últimament, problemes detectats? La 
companyia va fer un canvi de comptador, aquests comptadors vénen amb una 
sensibilitat diferent a la que tenien abans a la zona de la petanca, i es va detectar que 
quan arribava al limitador, alguna cosa saltava. Ens vam posar en contacte amb la 
companyia, van venir i vam resoldre aquest tipus d’anomalies. 

Quant al tema del torrent, si fan referència al tipus d’il·luminaria o alguna cosa, doncs, 
aquest és l’únic comentari o aportació que ens donen els veïns d’allà, que també hi 
estem treballant, tot i que no fa gaire que ja vam fer una millora en la zona. 



Sr. Batlle: Bé, és que els veïns ens ho havien dit, llavors... Està solventat? Entenc que 
està solventat el problema? 

Sr. López: En quin dels dos llocs?  

Sr. Batlle: A la pista, per exemple?  

Sr. López: Sí.  

Sr. Batlle: Està solventat el problema.  

39. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A L’EMPRESA 
MUNICIPAL “LA PINASSA”. (PREGUNTA NÚM. 12, R.E. E/000418-2017, DE DATA 
03/02/2017). 

Sr. García: “Quin tipus d’empresa és la Pinassa i de quina titularitat?” 

Sr. Alcalde: És una empresa mercantil subjecta al dret privat excepte a efectes de 
contractació, que va en funció de la Llei de contractes, i la titularitat és 100 per cent de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt.  

Sr. García: Val. Ho dic perquè hi ha certa contradicció, perquè, bé, a la revista La Pinassa 
es diu que “La Pinassa”, l’empresa municipal “La Pinassa” és 100 per cent pública, i 
després, en canvi, si te’n vas a la mateixa web municipal, on hi ha el perfil del contractant 
de “La Pinassa”, diu: “La Pinassa, Promocions de Serveis Municipals S.A., és una empresa 
privada.” Llavors, que es publiciti com a pública una empresa que no és pública, tot i que 
el capital sigui públic... 

Sr. Alcalde: Com pot veure, és un error de transcripció, sap perfectament que és una 
empresa 100 per cent pública, ho sap perfectament. 

Sr. García: Per tant, el perfil del contractant, on diu “és una empresa privada de capital 
social íntegrament municipal que adopta la forma de societat anònima...” 

Sr. Alcalde: És empresa privada amb capital 100 per cent públic. 

Sr. García: Val, però això no es pot publicitar com si fos una empresa 100 per cent 
pública, perquè no és el mateix. 

Sr. Alcalde Sí, sí, 100 per cent pública, perquè la propietat és 100 per cent pública, com 
totes les empreses municipals.  

 



Molt bé. doncs, en aquest punt és la darrera pregunta, i com és habitual, aquí donem el 
ple per acabat i passem a qüestions en el públic.  

No havent més assumptes a tractar, l’Alcalde, dóna per finalitzada la sessió, essent les 
22.30 hores del dia 13 de febrer de 2016, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en 
dono fe. 

             
                                                                
                                                                                             Vist i plau  
La Secretària                                                          L’Alcalde 

 

 

           

Sra. Mireia Boté i Massagué     Sr. Josep Triadó i Bergés 

  

 

 


