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Mireia Boté i Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt
*El Sr. Pedro Bailón Díaz, regidor del Partit Popular, s’incorpora en la sessió plenària en el punt
número 4 de l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 1).
2. Despatx Oficial.
3. Modificació dels representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

MOCIONS
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU
CATALÀ (PDeCAT), ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC-AM) I CRIDA PREMIÀ DE
DALT (CUP-PA)
4.

Moció dels
Grup Municipals del PDeCAT, ERC-AM i CRIDA PREMIÀ DE DALT d’adhesió al Pacte Nacional
pel Referèndum. (R.E. E/000705-2017, de data 03/03/2017).
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR (PP)

5.

Moció del
Grup Municipal del Partit Popular per a que l’Ajuntament de Premià de Dalt anul·li la seva
adhesió de l’AMI. (R.E. E/000672-2017, de data 02/03/2017).
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA

6.

Moció del
Grup Municipal Crida Premià de Dalt per l’ús de gots reutilitzables en festes i activitats, i la
realització d’un concurs per escollir el disseny del got de la festa major. (R.E. E/000705-2017,
de data 03/03/2017).

7.

Moció del
Grup Municipal Crida Premià de Dalt per un estudi dels habitatges desocupats al municipi.
(R.E. E/000705-2017, de data 03/03/2017).

8.

Moció del
Grup Municipal Crida Premià de Dalt per l’intercanvi de llibres. (R.E. E/000705-2017, de data
03/03/2017).

9.

Moció del
Grup Municipal Crida Premià de Dalt per un Pla Local LGTBI i contra les campanyes
LGTBIFÒBIQUES. (R.E. E/000705-2017, de data 03/03/2017).
INFORME DE REGIDORIES
HISENDA

-

Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei
Orgànica 2/2012, en el Pressupost de l’exercici 2017.

PRECS I PREGUNTES
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
10.

Prec del
Grup Municipal del PP relatiu al mal estat del cartell d’entrada al municipi de Premià de Dalt
des de Teià. (R.E. E/000693-2017, de data 03/03/2017).

11.

Pregunta
del Grup Municipal del PP relativa a la poda dels arbres del municipi. (Pregunta núm. 1, R.E.
E/000693-2017, de data 03/03/2017).

12.

Pregunta
del Grup Municipal del PP relativa a les entrevistes realitzades des de la ràdio als portaveus
dels Grups Municipals. (Pregunta núm. 2, R.E. E/000693-2017, de data 03/03/2017).

13.

Pregunta
del Grup Municipal del PP relativa a la pista d’atletisme de Can Vilar. (Pregunta núm. 3, R.E.
E/000693-2017, de data 03/03/2017).

14.

Pregunta
del Grup Municipal del PP relativa al nou skatepark. (Pregunta núm. 4, R.E. E/000693-2017,
de data 03/03/2017).

15.

Pregunta
del Grup Municipal del PP relativa a la problemàtica en diversos carrers del barri de la
Floresta. (Pregunta núm. 5, R.E. E/000693-2017, de data 03/03/2017).

16.

Pregunta
del Grup Municipal del PP relativa a la Ronda Pirineu. (Pregunta núm. 6, R.E. E/000693-2017,
de data 03/03/2017).
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA

17. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a quants cordons contra la
LGTBIFOBIA s’han repartit. (Pregunta núm. 1, R.E. E/000705-2017, de data 03/03/2017).
18.

Pregunta
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa als ressalts del municipi. (Pregunta núm. 2,
R.E. E/000705-2017, de data 03/03/2017).

19.

Pregunta
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la col·locació del transformador a la Via
Primília. (Pregunta núm. 3, R.E. E/000705-2017, de data 03/03/2017).

20.

Pregunta
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a les zones blanques d’aparcament per a
veïns/es. (Pregunta núm. 4, R.E. E/000705-2017, de data 03/03/2017).

21.

Pregunta
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la denegació d’informació sobre empreses
que gestionen serveis municipals. (Pregunta núm. 5, R.E. E/000705-2017, de data
03/03/2017).

22.

Pregunta
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a les diferències en els serveis oferts a
través de Premià Mèdia entre el primer contracte i el segon. (Pregunta núm. 6, R.E.
E/000705-2017, de data 03/03/2017).

23.

Pregunta
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a les contractacions públiques. (Pregunta
núm. 7, R.E. E/000705-2017, de data 03/03/2017).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 1).
 Sotmesa l’acta número 1 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels 16
membres presents sense esmenes.
2. DESPATX OFICIAL.
La Sra. Secretària dóna lectura dels següents decrets:
1) “Es dóna compte al Ple, amb data 21 de febrer del 2017, la portaveu del Grup
Municipal del Partit Socialista de Catalunya, la senyora Immaculada Fernández,
d’acord amb la normativa vigent i en resposta a l’escrit de data 17 de febrer del 2017
tramès per la Secretària Municipal, relatiu a la petició de saber les persones que
havien de figurar com a vocals titulars i suplents del grup municipal en substitució del
regidor senyor Jaume Cases i Mas, així com de la Comissió Especial de Comptes, va
designar el senyor Francisco Monleón Muñoz com a vocal suplent de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Patrimoni, Administració Municipal, Governació, Esports,
Medi Ambient i Paisatge, Benestar Social, Comunicació, Govern Obert i
Transparència, Gent Gran, Igualtat, Tecnologia de la Informació i Comunicació, Salut,
Educació, Joventut, Participació Ciutadana i Pla de Barris.
Així mateix, va designar com a vocal titular de la Comissió Informativa d’Urbanisme,
Obres i Habitatge, Territori, Manteniment, Via Pública i Edificis Municipals, Serveis
Municipals, Indústria, Agricultura, Comerç i Consum, Cultura, Patrimoni Cultural, Arts
Escèniques, Turisme, Desenvolupament i Cooperació, Emprenedoria, Festes, Promoció
Econòmica i Transport al senyor Francisco Monleón Muñoz i va designar com a vocal
titular el senyor Francisco Monleón Muñoz a la Comissió Especial de Comptes.
2) “Es dóna compte al Ple que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de data 6
de març de 2017, va acordar la contractació laboral temporal a temps parcial de les
persones que es relacionen a continuació:
del
Cognoms i Nom de Vigència
Dedicació Categoria
la
Persona Contracte
Setmanal professional
Contractada
Data
Data Fi

Tipus
de
contracte

Inici
López
Ferrer, 07-03Montserrat Agnès
2017
Pérez
García- 13-03Madrid, Rocio
2017

32 hores
28-062017

12,5
hores

Eventual
Educadora infantil

Interinitat (en
substitució de
la Sra. Eva
Abad)

”
“Es dóna compte al Ple que la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 6
de març de 2017, va acordar nomenar com a funcionària interina per a l’execució i
implementació del Programa temporal de Gestió i Control de Subvencions a la
persona que s’indica a continuació:
Cognoms i Nom de la Vigència del Contracte
Dedicació Categoria
Persona Contractada
Setmanal professional
Data Inici
Data Fi
Programa
Pallarés Ramírez, Maria
Tècnica
de
14-03-2017 temporal (màxim 25 hores
Teresa
subvencions
tres anys)
”
3. MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS.
La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent:
“En data 30 de juny de 2015, el Ple de la Corporació, en una sessió extraordinària, va
designar el regidor JAUME CASES I MAS com a vocal suplent dels òrgans col·legiats que es
relacionen a continuació:
1. Entitats Urbanístiques de Conservació i Juntes de Compensació:
Titular:

Josep Triadó i Bergés

Suplents:

Josep Font i Vives
Antoni López Guillén
Jaume Cases i Mas
2. Consorci per a la Normalització Lingüística:
Titular:

Marc Tintoré i Serra

Suplents:

David Rovira Ruiz
Emma Escolano i Juanola
Jaume Cases i Mas
Pedro Bailón Díaz
Carlos García Abalos

En data 19 de desembre de 2016, el Ple va prendre raó de la renúncia voluntària al càrrec de
regidor d’aquest Ajuntament formulada pel Sr. Jaume Cases i Mas, del partit dels Socialistes
de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).
En data 13 de febrer de 2017, va prendre possessió del càrrec de regidor el Sr. Francisco
Monleón Muñoz, partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).
Vista la comunicació de la portaveu del partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés (PSC-CP), Sra. Inmaculada Fernández Martínez, amb les persones designades per a
substituir el regidor Jaume Cases i Mas en els òrgans col·legiats.
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, parcialment
modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril i Llei 57/2003, de 16 de desembre i l’art.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 l’adopció dels següents
ACORDS:
1. MODIFICAR l’acord del Ple de la Corporació de data 30 de juny de 2015, relatiu a la
designació del regidor Jaume Cases com a vocal suplent en els òrgans col·legiats
‘Entitats Urbanístiques de Conservació i Juntes de Compensació’ i ‘Consorci per a la
Normalització Lingüística’.
2. NOMENAR com a vocals suplents de l’Ajuntament de Premià de Dalt en els òrgans
col·legiats ‘Entitats Urbanístiques de Conservació i Juntes de Compensació’ i
‘Consorci per a la Normalització Lingüística’, i en substitució del regidor Jaume Cases
i Mas, les persones següents:
 Entitats Urbanístiques de Conservació i Juntes de Compensació:
Suplents:

Francisco Monleón Muñoz

 Consorci per a la Normalització Lingüística:
Suplents:
Inmaculada Fernández Martínez
3. COMUNICAR aquests acords a les persones nomenades i als òrgans col·legiats
‘Entitats Urbanístiques de Conservació i Juntes de Compensació’ i ‘Consorci per a la
Normalització Lingüística’, per al seu coneixement i als efectes escaients.”
Sr. Alcalde: Bé, bàsicament, aquest punt és el canvi, doncs, dels llocs on representava el
Jaume Cases i Mas que passa a representar el Paco Monleón. Estem tots d’acord amb
aquesta...?

 Sotmesa la proposta a votació, s’acorda la seva aprovació per 16 vots a favor
(PDeCAT, ERC-AM, PSC, PP i CRIDA) dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada per unanimitat dels 16 membres presents
en tots els seus punts.
MOCIONS
Sr. Alcalde: Bé, ara, passarem a mocions i, posteriorment, a preguntes. Abans de passar-hi,
també comunicar-vos als membres de la CRIDA que les preguntes 21 i 23 no podran ser
contestades perquè, com que no són concretes, us demanarem que ens passeu per escrit
concreció d’aquestes dues preguntes i es contestaran al proper Ple.
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU
CATALÀ (PDeCAT), ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC-AM) I CRIDA PREMIÀ DE
DALT (CUP-PA)
4. MOCIÓ DELS GRUP MUNICIPALS DEL PDECAT, ERC-AM I CRIDA PREMIÀ DE DALT
D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. (R.E. E/000705-2017, DE DATA
03/03/2017).
*En aquest punt de l’ordre del dia, s’incorpora a la sessió plenària el regidor del Partit
Popular, Sr. Pedro Bailón Díaz.
La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent:
“El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes
de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué,
Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme
Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps.
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història,
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el
reconeguin així.

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat
d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada
a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès
com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crearne de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat
polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho
fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament s’ha manifestat en diverses ocasions a favor del dret a decidir i del
referèndum.
En aquest moment, amb la voluntat de manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum
on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu
compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte
Nacional pel Referèndum
Per tot això, els grups municipals Crida Premià de Dalt, PDECat i ERC-AM proposen al Ple
Municipal els següents:
ACORDS
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).”
Sr. Alcalde: Bé, iniciem... Bé, primer, donem la benvinguda al senyor Pedro Bailón, que
consti en Acta, eh?, que s’ha incorporat ara, en aquests moments.
Sr. Bailón: Buenas tardes a todos.
Sr. Alcalde: I comencem torn d’intervencions. Comencem pel Partit Popular.
Sr. Ruffo: Molt bé. Gràcies, senyor Alcalde. Ja hi som tots. Som-hi.

Voy a intentar ser breve porque la moción creo que es repetitiva y está vacía de contenido,
como la mayoría de esta índole. Pero permítanme que puntualice un par de conceptos que
se manipulan, como viene siendo costumbre por el separatismo.
En el texto que vamos a debatir, el cual muchos de ustedes van a votar y, por cierto, creo
que muy pocos se habrán leído, se quiere reconocer, y cito textualmente “Reconocer el
Parlamento de Catalunya como la institución democrática donde se manifiesta la voluntad
popular del país”. Les recuerdo, mal que les pese, que la Constitución española, aquella que
critican y no se han leído, cita en su artículo 66, textualmente, que “Las Cortes Generales
representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el
Senado”. Por lo que si ustedes se hubieran molestado en contrastar la información de las
entidades sediciosas como la AMI o la ACM, les hubiera llevado seguro a, si tienen un poco
de coherencia, no presentar la moción.
Para finalizar, ya que no vale la pena gastar tiempo en lo que realmente no lo merece,
hablan ustedes de que no pueden votar; mentira, Cataluña, en los últimos 5 años, cuenten
las elecciones que hemos tenido y cuántas veces hemos ido a las urnas.
Sr. Alcalde: Molt bé. Més intervencions? Per part de la CRIDA?
Sr. Batlle: Sí. Molt bona nit. Bé, és una moció que ens arriba des de l’AMI, que signem aquí
tots els regidors que estem decidits, no?, a crear aquesta nova república, encara que a
alguns no els agradi, que és diferent i ha de ser millor.
Bé, tot i així, nosaltres no estem del tot 100 per cent d’acord amb el que seria la moció, ja
que entenem que la realització d’un referèndum acordat amb l’Estat espanyol, nosaltres,
desgraciadament, a dia d’avui, hem perdut tota esperança de diàleg amb l’Estat i, per tant,
tenim aquesta contradicció, no?
De totes maneres, nosaltres, com he dit, estem per la llibertat del nostre poble i, sobretot, el
que és important, que se celebri aquest referèndum. I és per això que fem aquest vot a
favor, no?, però esperem que, quan veieu que aquest diàleg amb l’Estat no és possible,
siguem valents a desobeir quan faci falta.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Partit Socialista.
Sr. Monleón: Bé, el vot nostre serà abstenció, com hem fet sempre, en aquests casos, però
la nostra abstenció no és equidistant entre la ruptura del Govern de la Generalitat i
l’immobilisme del Govern de Rajoy que, després, explicaré perquè no som equidistants.

El que volem construir és un nou acord. No estem d’acord amb un referèndum de ruptura ni
està a la nostra agenda política portar la societat a la divisió i enfrontament. Ja s’ha fet un
referèndum i unes eleccions, en teoria, plebiscitàries i no hem resolt res. Els que volem
seguir a Espanya, però amb una Espanya diferent, fem una aposta per un nou pacte entre
Catalunya i la resta de l’Estat.
La solució als problemes dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya no consisteix en marxar
d’Espanya, però tampoc en no fer res per canviar l’actual situació. La solució és el diàleg, la
negociació i el pacte, el reconeixement de Catalunya com a nació amb la seva llengua,
identitat, història, tradicions, dret i cultura pròpies.
Al principi, he dit que la nostra abstenció no és equidistant entre la ruptura i l’immobilisme.
I, efectivament, no ho som perquè no estan d’acord amb la ruptura, encara estem menys
d’acord amb l’immobilisme.
Els partidaris de la independència, almenys, tenen un pla, amb què es pot estar d’acord o no.
Però quin pla té el Govern del senyor Rajoy, al qual se li omple la boca de la unitat d’Espanya
i de tot el que estima Catalunya? Cap, a excepció d’utilitzar les clavegueres del Ministeri de
l’Interior i els jutges per resoldre problemes polítics.
Per això, la nostra abstenció no és equidistant.
Sr. Tintoré: Sí. Bona nit. Bé, aquesta és una moció, doncs, com ja bé ha dit la senyora
Secretària, que presentem conjuntament Esquerra Republicana, PDeCat i la CRIDA.
Comentar i parlar més el mateix, em sembla que els posicionaments de cada partit són més
que coneguts i, òbviament, votarem que sí i hi estarem totalment d’acord.
Sr. Alcalde: Bé, voleu fer una segona ronda o...? Crec que estan prou clars els
posicionaments. Doncs, passem a votació.
 Sotmesa la moció a votació, per 12 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM i CRIDA), 2 vots en
contra (PP) i 3 abstencions (PSC) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria absoluta
del número legal de membres de la Corporació.
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A QUE L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT ANUL·LI LA SEVA ADHESIÓ DE L’AMI. (R.E. E/000672-2017, DE DATA
02/03/2017).

La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent:
“El 9 de septiembre de 2015, Societat Civil Catalana, Associació Civica i Cultural y 5 vecinos
del municipio de Reus, presentaron un recurso contencioso administrativo contra la adhesión
a la AMI y el pago de la correspondiente cuota por parte del Ayuntamiento de Reus aprobado
en pleno.
En base a este recurso contencioso administrativo, la sentencia nº16/2017 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Tarragona expone:
En primer lugar, el Tribunal considera "que las entidades municipales, como todo el Estado
(del que son parte esencial), están sujetas en primer lugar a la Constitución y el artículo 2 de
la misma, establece la indisolubilidad de la nación española".
Dicho Tribunal, considera "indudable el derecho de los políticos que forman las instituciones
locales a sostener la conveniencia, e incluso la necesidad, de la independencia de Cataluña,
pero no pueden instrumentalizar las instituciones que dirigen para lograr esta finalidad,
porque ello las colocaría en el imposible lugar legal de incumplir la Constitución bajo el
pretexto de una supuesta voluntad popular".
De la misma forma el Tribunal establece que "las instituciones, como tales, han de cumplir en
todo momento con las leyes, la primera de ellas la Constitución, y no pueden realizar acto
alguno que la contravenga o conculque".
Por ello, el Tribunal considera que "no es legalmente posible que una institución pública
adopte decisiones de puro posicionamiento político ajeno a sus propias competencias
decisorias, en general, pues ello sería tanto como imponer dicho posicionamiento a todos los
que están sometidos a su autoridad, pero menos aún es posible este posicionamiento si el
mismo contraviene el tenor literal de la Constitución. Y es que, ciertamente, los
representantes políticos pueden utilizar las instituciones de las que forman parte para
expresar su propia posición política, como se observa cotidianamente, e incluso pueden
realizar declaraciones institucionales como el ente del que forman parte y como elemente de
su actividad política ordinaria. Sin embargo, excede y desborda claramente el ámbito de la
libertad de expresión y de acción política el disponer recursos públicos para llevar a cabo
finalidades contrarias al Ordenamiento jurídico, en los términos en los que hoy existe.
En segundo lugar, el Tribunal considera "que considerar la independencia de Cataluña como
una finalidad de interés común supone ignorar que se trata de un tema notoriamente
polémico y sobre el que no existe, en absoluto, un consenso; se trataría en todo caso de una
finalidad de interés común de los representantes políticos que deciden la adhesión a la

asociación, pero en modo alguno es una finalidad de interés común de los vecinos del Ente
que se asocia, al tomar claramente partido por una opción política en detrimento de la otra
opción, sobre una materia que, se insiste, no pertenece al ámbito de la competencia local.
Por todo ello, el Tribunal considera la adhesión del municipio a la AMI (Asociación de
Municipios por la Independencia) como una " vulneración de la legalidad en el que nos
ocupa, por cuanto se ha instrumentalizado el propio Ente para una finalidad partidista, en los
términos referidos por el Tribunal Supremo. Y que la Asociación tenga otras finalidades no
impide considerar, como algo notorio a la vista de su propia denominación y actuación, que
su finalidad esencial es coadyuvar al proceso independentista catalán, finalidad que es
partidista y política, además de estar completamente fuera de la competencias municipales,
por lo que no es posible que un Ayuntamiento o entidad local, como tal y con plena
vulneración de la Constitución, participe del ejercicio de esta finalidad, sin perjuicio, se
reitera, de las actuaciones de sus cargos electos.
En definitiva, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Tarragona y su Tribunal,
estiman la petición anulando todos los Acuerdos de Pleno y los Decretos firmados en el
Ayuntamiento de Reus sobre la adhesión y pago de cuotas del municipio a la AMI.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular, presenta al Pleno Municipal los
siguientes acuerdos:
1. Que el Ayuntamiento de Premià de Dalt declare nulos los acuerdos y decretos
aprobados por el Ayuntamiento que tengan como finalidad la adhesión del municipio
a la AMI y el pago de las cuotas correspondientes, dejando de formar parte de esta
asociación y respetando la legalidad vigente y la Constitución.
2. Trasladar los siguientes acuerdos a los grupos parlamentarios del Congreso de los
Diputados y del Parlament de Catalunya, así como también, a la Delegación del
Gobierno en Cataluña.”
Sr. Alcalde: Intervencions, si us plau.
Sr. Ruffo: Sí. Gràcies, senyor Alcalde.
Bien, pues esta moción no tiene otro objetivo que cumplir con las sentencias. Y es evidente
que la sentencia a la que se refiere no es firme, ya que hasta el pasado día 6 de marzo se
podía recurrir y no sabemos si así ha sucedido. Pero el hecho no es la sentencia en sí, sino
que el tribunal del cual emana la misma no es el Supremo ni el TSJC, así que no es una
jurisprudencia en sí que los Ayuntamientos u organismos deban obedecer. En este caso,

deberemos esperar a que resuelva en segunda instancia el tribunal pertinente (en este caso,
el TSJC). Hasta ahí la discusión de los aspectos procesales del mismo. Sin embargo, el quid de
la cuestión no está en la firmeza o no de la sentencia, sino en el fondo del asunto. ¿Y cuál es
el fondo?
Por un lado, la flagrante falta de competencia declarada por este tribunal contencioso
administrativo, cuya argumentación jurídica es inapelable. Los asuntos de los tribunales
deben resolverse en los tribunales, pero la Secretaria del Ayuntamiento, como miembro de
la Administración pública, debería hacer un informe sobre la viabilidad o no de dichos pagos
a la AMI, valorando su legalidad, y en su caso, qué objetivos persigue, y en base a que
competencia obedecen. Llegada la sentencia en última instancia, evidentemente deberán
obedecerla, el problema es que, mientras tanto, el pago de dichas cuotas a la AMI no está
justificado bajo ningún concepto.
Una cosa es proclamar tus pretensiones o creencias políticas a través del Pleno del
Ayuntamiento y otra cosa muy distinta es servirse del Ayuntamiento para fines que están
fuera de la ley.
Bajo nuestro punto de vista –y acabo–, si de verdad trabajan por y para el pueblo, deberían
cesar en dichos pagos, porque el Ayuntamiento, como institución pública, no debe ir más
allá de sus competencias ni imponer a parte de los habitantes del pueblo un
posicionamiento político que no comparten ni menos que contravenga al propio
Ordenamiento Jurídico.
Sr. Alcalde: Molt bé. Més intervencions?
Sr. Batlle: Sí. Intentaré ser breu, perquè és el mateix de sempre. Però, bé. Bàsicament,
nosaltres, com hem dit moltes vegades, entenem que existeix un mandat democràtic a les
urnes i aquest s’ha de complir. Entenem que no fer-ho seria enganyar els veïns i veïnes que
per alguna cosa ens han votat.
Dit això, nosaltres entenem que no complir aquest mandat seria una cosa que no seria moral
per nosaltres. Al llarg de la història, hem vist com moltes coses que moralment serien
correctes, no?, eren il·legals i, a base de les lluites i de desobeir, doncs, totes aquestes coses
s’han anat podent assolir, no?
I, per tant, nosaltres hi votarem en contra.
Dir que a mi em sembla més poc moral, per exemple, que la Fundación Francisco Franco
s’emporti diners públics i que sigui, d’alguna manera, vigent.
Sr. Alcalde: Més intervencions?

Sra. Fernández: Sí. Bona tarda. Bé, nosaltres farem una abstenció, primer, perquè ens vam
abstenir quan es va proposar la incorporació d’aquest Ajuntament a l’AMI i, després, també
perquè no és una sentència ferma, com bé han dit, té recorregut i no sabem si els recursos
prosperaran i si altres tribunals ratificaran o modificaran la decisió d’aquest tribunal.
Si arribés el cas que el nostre municipi es veiés afectat per una sentència, doncs, ja ens
pronunciaríem en conseqüència com considerem oportú.
I, de tota manera, una altra cosa que també creiem –això és una qüestió que hem manifestat
en diverses ocasions– és que la solució dels conflictes polítics i els problemes polítics no s’ha
d’anar a buscar als jutjats.
Gràcies.
Sr. Tintoré: Bé, bona nit de nou. És obvi que votarem que no. Com deia abans, les posicions
de cada partit estan més que reafirmades i, bàsicament, això és una sentència que passa al
municipi de Reus, com bé ha dit, doncs, no és ferma perquè encara es pot recórrer i, quan
un jutge, doncs, dicti el municipi de Premià de Dalt o ja sigui una sentència universal,
l’haurem d’acceptar; de moment, no, eh? I, per tant, votarem que no.
Jo volia acabar aquí, però, amb l’exposició que ha fet en la primera moció de l’AMI, permetin
també que li digui alguna cosa. No ho diu el PP, però sí que ho diu, doncs, la sentència, que
diu: “El tribunal considera que no es legalmente posible que una institución...” Perdó. M’he
equivocat de paràgraf, eh? “Considera indudable el derecho de los políticos que forman las
instituciones locales a sostener la convivencia e incluso la necesidad, pero no pueden
instrumentalizar las instituciones.” Hi estem d’acord, oi? Doncs, em pot explicar què ha fet
l’exministre de l’Interior, Fernández Díaz? Incomplir la Constitució una i una altra vegada,
una i una altra vegada, manipulant la Fiscalia, l’Oficina Antifrau, l’espionatge cada vegada.
Per tant, la Constitució l’ha incomplert el Partit Popular amb el seu exministre quan li ha
donat la gana.
Per tant, no em parli de vulnerar la Constitució ni de manipular.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Senyor Bailón, jo ho accepto, jo demano respecte, que tot es faci amb respecte i
que estiguem pels temes del Ple i demano, si us plau, pel que fa al públic, el màxim respecte
possible en tots els aspectes, eh? D’acord?
Doncs, voleu fer una contesta? Voleu fer algun tipus de contesta?

Sr. Ruffo: Sí. Molt breument. Senyor de la Crida, senyor Batlle, diu el mateix de sempre. Si
vol podem comptar les preguntes repetitives que vostès han presentat, les mocions
repetitives que vostès han presentat i, potser, el mateix de sempre són vostès.
I vostè proposa desobediència. Proposi una altra cosa, una cosa dintre el marc legal. Sé que
vostès no estan al marc legal, però intentin-ho, si ho volen.
PSC, senyor Fernández. L’abstenció del PSC, com és normal, que no es mulla mai en aquests
temes, doncs, potser, el futur del PSC també té aquest camí, no?
Diu vostè que els problemes polítics no s’han de resoldre als jutjats, és que estem parlant de
diners públics que se’n van a una causa que no és general. Això jo crec que no és un tema
polític, és un tema de jutjat i punt.
I el senyor Tintoré, del Partit Demòcrata Europeu, és així? Exacte, del PDeCat. Vostè parla de
l’exministre. Parlem de Premià de Dalt, digui’m alguna cosa que hàgim fet nosaltres, aquí,
malament o bé, però no se’n vagi al ministre, com el company de la Crida, que parla de
Franco. Si Franco està més viu per ells que per si mateix.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Acabem de fer la ronda. Els companys de la Crida, voleu fer algun tipus de...?
Acabem de fer la segona ronda i ja passem a votació.
Sr. García: Sí. Només una cosa. Que comentaven això que no es pot imposar la voluntat
d’una part de la població a la resta, doncs, bé, comptin quants d’aquests regidors van ser
escollits per donar suport a aquest procés d’independència i quants no. Amb la qual cosa, si
la unitat d’Espanya és la que s’imposa, no s’està imposant l’opció d’una minoria a la resta?
Gràcies.
Sr. Alcalde: Voleu contestar?
Sra. Fernández: Sí. A veure, d’adhesió a l’AMI comporta pagar unes quotes, això es va
aprovar en el Ple. Llavors, bé, és una decisió que va prendre el Ple de la corporació. Si arriba
una sentència judicial que afecti el nostre Ajuntament i diu que hem de deixar de pagar tot
això, nosaltres votarem a favor perquè complirem la llei. Avui per avui, al nostre Ajuntament
no li afecta, en principi, perquè no tenim cap sentència que ens digui que hem de fer això.
Sr. Tintoré: Bé, vostè diu que parlem de Premià de Dalt i vostè parla de Reus. No, no, no. El
que presenta aquí és de Reus. Llavors, jo ja he dit que no és que ho digués el Partit Popular,
era un tros de la sentència, que l’he llegit, vostè m’ha dit que hi estava d’acord, doncs, jo

simplement li dic, no perquè ho digui jo, sinó perquè ho sap tothom, que el seu exministre
es dedicava a incomplir la Constitució sempre que podia.
Sr. Alcalde: Ho deixem aquí. Però jo crec que, tan fàcil que seria... Amb el que potser estem
tots d’acord és que la situació actual, en l’àmbit de Catalunya, sigui quina sigui, no és
sostenible i no pot continuar així, no? Seria tan fàcil fer una proposta per part de l’Estat
d’una nova situació o una nova oferta per a Catalunya, posar-ho a votació juntament amb la
independència i que, finalment, decideixin el que decideixin, i que surti el que surti, i tots a
respectar... I si surt l’opció d’una nova relació Catalunya-Espanya, doncs, l’haurem
d’acceptar i això és el que... Doncs, seria molt fàcil d’arreglar i ho podríem fer ràpid i ens
estalviaríem mocions i mocions i mocions tant d’uns com dels altres. Posem-ho sobre la
taula.
Creiem tots, estic convençut que fins i tot vostès, del Partit Popular, que la situació aquesta,
en l’àmbit de Catalunya, no pot continuar, hi ha d’haver una nova situació, hi ha d’haver un
canvi, d’alguna manera, pel que fa a la relació amb Madrid o amb el que sigui, i seria molt
fàcil de posar-ho en una urna i, si, finament, doncs, creieu que la solució és la bona, ostres,
fem-ho i així s’acaba el problema i ens estalviem mocions i discussions d’aquest tipus i
passem a parlar de temes de poble, que és per al que nosaltres estem aquí.
 Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (PP), 12 vots en contra (PDeCAT, ERCAM i CRIDA) i 3 abstencions (PSC) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER L’ÚS DE GOTS
REUTILITZABLES EN FESTES I ACTIVITATS, I LA REALITZACIÓ D’UN CONCURS PER ESCOLLIR
EL DISSENY DEL GOT DE LA FESTA MAJOR. (R.E. E/000705-2017, DE DATA 03/03/2017).
La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent:
“Atès que:
-

En les festes de molts municipis, així com en altres celebracions o festivals, es fan
servir gots reutilitzables amb un disseny específic de la festa en qüestió.

-

La utilització de gots de plàstic i altres materials no reutilitzables en festes i altres
activitats amb una important afluència de gent genera unes quantitats molt grans de
residus, com seria el cas de les festes majors.

-

Fer servir gots reutilitzables, i retornables amb dipòsit (es paga un euro pel got,
quantitat que es retorna en el moment de retornar el got), evitaria en gran part la
generació de tants residus plàstics.

-

Realitzar un concurs per a dissenyar la imatge dels gots de la festa major (i/o d’altres
activitats) fomentaria la participació i la creativitat, valors positius a potenciar
especialment en la gent jove.

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
1. Començar a implementar en les festes i activitats del municipi la utilització de gots
reutilitzables que s’obtinguin per un euro i es recuperi aquest euro en retornar-los.
2. Realitzar un concurs, adreçat principalment als i les joves del municipi, per a
l’elaboració del disseny del got de la festa major. Comptar amb l’institut Valerià Pujol,
el Punt d’Informació Juvenil La Fletxa, i el Punt d’Informació Juvenil de l’institut, per a
la realització del concurs.
3. Treballar també conjuntament amb el Departament de Medi Ambient de
l’Ajuntament amb tal de realitzar campanyes de sensibilització i conscienciació de la
importància de la reutilització i de reduir la generació de residus.
4. Difondre aquests acords a través dels mitjans de comunicació municipals.”
Sr. Alcalde: Fem primera ronda, eh? Vinga. Endavant.
Sr. Batlle: Bé, doncs, crec que queda prou clar amb la lectura. De totes maneres, faré un
petit resum molt ràpid.
Nosaltres hem pogut apreciar, doncs, que a les nostres festes majors i a altres festivitats que
es poden a terme al nostre municipi, molts cops no utilitzem envasos retornables, no?, i que
el que genera els gots de plàstic que s’utilitzen és un increment de residus que, després, a
l’hora de desfer-nos-en, doncs, tenen un cost, no?
Per tant, des de la Crida, el que proposem és, per les festes majors i altres festes que es
puguin generar al poble, doncs, fer servir uns gots com aquests de plàstic –com veieu,
aquest és de la Festa Major de Vilassar de Dalt i aquest és de les Santes de Mataró, que ja
han començat a implementar aquest sistema. Aquests gots, a l’hora de comprar-los a la
barra, pagues un euro i, llavors, quan tu retornes aquest got et retornen l’euro, no?

Això què fa? Fa que les deixalles de les festes disminueixin, per tant, el medi ambient se’n
veu beneficiat i, a més a més, proposem, doncs, que s’engegui no només això, sinó una
campanya de conscienciació i es treballi conjuntament, doncs, amb els joves, no?, i amb tot
el tema de medi ambient.
Crec que intento resumir més o menys la proposta.
Sr. Alcalde: Molt bé. Si de cas, Partit Popular.
Sr. Bailón: Sí. Gracias. Bien, en esta moción nosotros votaremos en contra y no por el fin de
la moción, que no creemos que esté mal, sino porque creemos en nuestra Comisión de
Fiestas. Entonces, al creer en nuestra Comisión de Fiestas, creemos que esto es un tema que
le toca a la Comisión de Fiestas, no al Pleno.
A ver, a parte de esto, queremos hacer hincapié en el gran gasto de plástico, porque no sé si
habrán hecho números. Yo, por desgracia, tengo la manía de hacer números y, entonces, los
he hecho. Entonces, hay una relación de reciclaje 1 a 3 de utilizar vasos con este tipo de
plástico que tienen un tanto de refinería un poquito más barato, un poquito mucho más
barato, que no utilizar el compuesto que lleva ese vaso.
Entonces, ya no solo pensamos en eso, sino pensamos en todos los voluntarios de la
Comisión de Fiestas que se quedan todos los días de las fiestas no hasta las tres, que acaba
la orquestra, no, hasta las siete de la mañana limpiando, recogiendo, etcétera. Si tuviesen
que ponerse a limpiar los vasos que ha devuelto la gente, porque mucha gente no se va a
llevar el vaso a casa, quizás lo devuelve y que le devuelvan el euro, no solo eso, eso si lo
limpian a mano; si tenemos que pagar, desde el Ayuntamiento, porque la Comisión de
Fiestas sí, tendrá sus fondos, per el Ayuntamiento le ayuda, una máquina para limpiar estos
vasos, ya, bueno, no sé dónde está el negocio, pero, bueno.
Y nada, decir que para nosotros esta moción no tiene cabida.
Muchas gracias.
Sr. Alcalde: Molt bé. En aquest punt, el Marc Tintoré contestarà en nom de tot l’equip de
Govern, eh?, totes aquestes mocions.
Sr. Tintoré: Sí. Bona nit de nou. Bé, aquesta frase la dic diverses vegades, eh?, que la finalitat
de la moció està molt bé, però, en aquest cas, no és operativa. Sí que és cert, doncs, que és
una acció que fan i que es fa en altres poblacions, també és cert que fa temps que es fa i hi
ha poblacions que no la repeteixen, vull dir, algun inconvenient deu tenir. El problema és
que, com deia, no és gens operatiu. Primer, com que el got aquest té un cost, els gots
desapareixen, vull dir, no el pots deixar sobre la taula i anar-te’n a ballar, perquè, potser,
quan tornes ja no hi és perquè això té un cost d’un euro i, després, és com bé deia el senyor
Bailón, qui renta aquests gots i parlo en nom també de la regidora, de l’Emma Escolano,
però jo que he sigut durant molts anys regidor de la Comissió de Festes ja li dic que no els

rentarà, ja l’hi dic, perquè és inviable que, acabant a les sis i a les set de la matinada, ens
haguéssim de posar a rentar gots. El senyor Bailón deia de posar una màquina, jo no sé com
s’ha de fer, però si ho hem de fer amb la font que tenim al Parc Felicià Xarrié, ja li ho dic, no
és gens viable.
I, després, recordar que a les festes ja fem recollida de residus selectiva, vull dir, tenim el
vidre i tenim el plàstic, que és bàsicament el que genera i tenim contenidors i hores que
passa la Pinassa a recollir-ho específicament. Per tant, entenem que amb això ja és suficient,
tot i que hi ha altres poblacions que ho fan i el fons és bo.
Sra. Escolano: Una petita cosa, eh?, un moment. Bé, com que m’ha al·ludit, per al·lusió us
contesto des de la regidoria. És una cosa que estem mirant. Si fos un prec, jo ho entendria
així, ho recolliria així; com a moció, evidentment, bé, ja ho ha explicat molt bé. És una cosa
que ja vam provar a Sant Jaume, per exemple, a les festes de Sant Jaume i estem mirant si es
pogués realitzar, eh?, si hi hagués algú que pogués fer aquesta recollida, aquesta neteja i tot
això, com a prec, eh? Vull dir que em sembla una mica el mateix que han dit ells, des de la
Comissió de Festes s’ha parlat la possibilitat de poder fer això, però, de moment, està
desestimada perquè no és començable.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Voleu respondre?
Sr. Batlle: Bé, primer de tot, contestar que, bàsicament, és per la vida que té aquest got.
Aquest got pot ser utilitzat moltes més vegades que aquest d’aquí, d’acord? Amb això
estaríem d’acord.
Després, suposo que en temes funcionals la Comissió sabrà com gestiona o s’organitza per
gestionar els gots. Jo l’experiència que tinc d’haver estat muntant gots, és que al final no
suposen una feina i, d’alguna manera, és ser conscient, no?, que sí, ens suposen una feina
extraordinària, però, per altra banda, reduïm residus, vull dir que tot té els seus pros i
contres. Després, l’altra cosa és l’espai. Normalment, aquests gots acaben molts cops al
terra, aquests no.
Per tant, la feina que d’alguna manera treus de netejar l’espai la tens amb el got. Jo crec
que, al final de tot, la funcionalitat o, d’alguna manera, la voluntat de portar a terme aquest
sistema és mirar-ho i que acabi sent beneficiós per a tothom.
Després, unes coses que no he comentat abans, però que crec que aquest got pot generar és
el benefici de fer participar la gent de la nostra Festa Major, amb el disseny del got, per
exemple. O, simplement, ja no només amb el disseny, sinó en tindre, potser, la col·lecció...
Jo què sé, a Badalona fan col·lecció dels gots. Cada any, al cartell, surt també el got i la gent
els col·lecciona.
Crec que és una manera també de promocionar la nostra festa major, ja no només pel que fa
als residus.

O sigui que jo agrairia que d’alguna manera, doncs, que s’estudiés el fet d’implementar
aquests gots, ja no només pel medi ambient, sinó per promocionar la nostra festa i de fer-la
més gran. Per tant, si es pogués demanar... No crec que votaríeu en contra o una abstenció...
Sr. Tintoré: És que, si m’ho permeteu, a la Junta de Portaveus, ja vam començar dient que,
de les mocions que ens presentàveu, si n’hi haguessin que es fessin com a prec, agafaríem el
guant, però començar a agafar aquí el compromís d’implementar això a les festes, quan no
sabem si tindrà aquesta viabilitat, el problema és que aquest compromís no us l’agafarem. Si
fos en prec, ja us ho ha dit la regidora, és més, ja està buscant, doncs, diferents empreses
que ens puguin fer aquest servei.
Agafar una moció amb una compromís? És que no, i ho vam dir a la Junta de Portaveus si ens
ho podíeu agafar com a prec.
Sr. Alcalde: Voleu fer alguna intervenció? Partit Popular. Crec que estan clars els punts a
l’ordre del dia i el fet és aquest. Ja us ho diuen a la Junta de Portaveus, que ho canviéssiu per
prec, no ho heu volgut canviar, doncs, per tant, passem a la votació de la moció.
Sr. García: No. Només un segon. Que el tema de la Junta de Portaveus, nosaltres, com
sempre, també insistim que es poden canviar les mocions per trobar un acord que satisfaci a
tothom i, per exemple, es va parlar d’estudiar la implementació, etcètera i tampoc se’ns vol
acceptar aquests canvis, des de fa un temps no se’ns vol acceptar cap canvi.
Sr. Alcalde: Escolta’m, doncs, està presentada així com està. Passem a votació.
 Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA) i 15 vots en contra (PDeCAT,
PSC, ERC-AM i PP) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.
7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER UN ESTUDI DELS
HABITATGES DESOCUPATS AL MUNICIPI. (R.E. E/000705-2017, DE DATA 03/03/2017).
La Sra. Secretària dóna lectura de la següent moció:
“Atès que:
-L’accés a l’habitatge és un dret fonamental que hauria d’estar garantit per a tothom però
està lluny d’estar-ho.
-L’existència d’habitatges buits o desocupats durant anys contrasta amb la necessitat
insatisfeta de moltes famílies de viure en condicions en un habitatge digne.

-És una realitat també present al nostre municipi, segons les dades del Registre d’Habitatges
Buits de Catalunya, creat a partir de la Llei 1/2015 (tenint present que aquest només
comptabilitza els immobles que provenen d’execucions hipotecàries, i que per tant el nombre
total d’habitatges buits o desocupats és probablement superior), i també segons les dades de
l’Idescat.
-La Diputació de Barcelona ja fa temps que ofereix recursos als municipis per poder abordar
la problemàtica dels habitatges desocupats. En concret, en el Catàleg de Serveis d’enguany,
ofereix dos recursos tècnics:
- “Detecció d’habitatges desocupats”, que dóna suport en la mobilització dels habitatges
desocupats cap a l’oferta d’habitatge assequible mitjançant la identificació dels habitatges
amb indicis de desocupació, a través de la realització d’un informe d’habitatges amb indicis
de desocupació elaborat a partir de l’explotació de diverses fonts de dades del municipi:
http://cataleg2017cercador.diba.cat/fitxa?id=17061&WPag=1
- “Intervenció en habitatges desocupats”, que dóna suport al disseny d’actuacions i
instruments de gestió adreçats a la intervenció en situacions anòmales i a la mobilització del
parc d’habitatge desocupat, mitjançant un assessorament jurídic i tècnic individual i grupal,
en el marc d’un grup de treball amb la participació d’altres ens locals:
http://cataleg2017cercador.diba.cat/fitxa?id=17148&WPag=1
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
1.Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, abans que finalitzi el termini el 31 de març, el recurs
tècnic “Detecció d’habitatges desocupats”.
2.Valorar demanar també a la Diputació, abans que finalitzi el termini el 31 de març, el
recurs tècnic “Intervenció en habitatges desocupats”.
3.Difondre aquests acords a través dels mitjans de comunicació municipals i traslladar-los al
Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya.”
Sr. Alcalde: Intervencions.
Sr. García: Fent-ho resumidament, és un tema que també hem proposat anteriorment
repetides vegades i sembla que no hi ha manera que se’ns vulgui acceptar, no? Però, bé, en
aquest cas, bàsicament, estem demanant demanar dos recursos de la Diputació de
Barcelona, especialment un, però fèiem referència als dos, que el que fan és fer un estudi de
la situació quant a habitatges buits al municipi.

I és cert, d’altra banda, que és veritat que se’ns ha dit que s’està treballant aquest tema des
de Serveis Socials, però també pensem, doncs, que aprofitar aquest recurs de la diputació
per poder fer un estudi, segurament, més a fons que pugui determinar quin és el nombre
d’habitatges buits que tenim, ja que, pel que hem anat veient, si mirem les dades de
l’Idescat o les dades del Registre d’Habitatges Buits de Catalunya, creat a partir de la llei de
2015, o si mirem les dades que es diuen des de l’Ajuntament que es tenen, doncs, no acaben
de quadrar els números, amb la qual cosa considerem important que es pugui veure quina
és aquesta situació. Això seria el que fa al primer recurs de la Diputació, que és detectar
quins habitatges desocupats hi ha i l’altre és, bàsicament, per intervenir en aquests
habitatges.
Amb la qual cosa, creiem que les dues serien bones opcions per poder resoldre aquest
problema i, vaja, creiem que s’hauria de donar un vot de confiança en aquesta proposta.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha intervencions?
Sr. Bailón: Sí. Gracias. Bueno, no quiero ser repetitivo, como ha dicho Marc antes. Pero,
como comprenderán, esta moción no tiene sentido alguno. Desde el Partido Popular de
Premià de Dalt votaremos en contra.
¿Quiénes son ustedes para decidir sobre la propiedad privada? ¿Quiénes somos nosotros
para decidir sobre la propiedad privada? Ya sabemos de qué pie calzan. Ya sabemos que no
son liberales, pero, por favor, respeten la propiedad privada y que cada uno haga con sus
viviendas y su propiedad privada lo que le plazca.
Preguntando, aquí, a nuestros técnicos, ya hay un estudio, ahora no recuerdo –y les pido
disculpas– si es de la Diputación o de la Generalitat sobre este tema. ¿Creen ustedes que,
con la carga de trabajo que tienen nuestros técnicos, hay que doblársela y hacérsela..., hacer
algo ya que está hecho? ¡Pobres de nuestros vecinos que no podrán solucionar sus
problemas porque nuestros técnicos estarán haciendo cosas que ya están hechas!
No tenemos competencia en estos temas. Vamos a trabajar por el pueblo y dejar estos
temas para las entidades a las que les correspondan.
Gracias.
Sr. Tintoré: Sí. Bona nit. Nosaltres, doncs, la votarem que no. Bàsicament, doncs, perquè els
habitatges desocupats, com ja es va dir, doncs, ja fa temps que s’hi està treballant. Serveis

Socials, concretament, en aquest tema en concret és molt curós, ho té detectat i el que no
farà, en aquest cas, és fer-ho públic.
Dir-vos també que al juny la diagnosi de vulnerabilitat de l’habitatge de Premià de Dalt, a
través dels recursos que sí que es van demanar de la diputació de l’any passat, com deia,
doncs, que es van sol·licitar, tot el que fa referència al tema de rehabilitar l’habitatge
d’emergència, actualment, es poden donar resposta, com deia, a les emergències que
sorgeixin i que es treballa, doncs, amb la mesa, que la mesa és la Generalitat i és qui té el
cens dels habitatges desocupats, eh?
Per tant, el resum de tot plegat és que ja fa temps que s’hi està treballant, tenim les dades,
treballem, com deia, amb la mesa i amb la diputació, d’això ja fa temps i, per tant, ara, el
que no farem és demanar, doncs, nous recursos i nous estudis.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha més intervencions?
Sr. García: Bé, una mica per resumir, bé, els comentaris del PP, doncs, ja els traslladarem a la
Diputació, que és qui fa aquesta proposta, que li sembla suposo que radical, no ho sé.
Després, amb referència al que es comentava, nosaltres creiem que això seria
complementari als estudis que ja hi ha sobre la taula, és el que comentàvem, i perquè no
teníem constància, almenys, que s’haguessin demanat aquests recursos a la Diputació. O
sigui el Registre d’Habitatges Buits de Catalunya que porta la Generalitat, per exemple,
aquest registre només és per a habitatges que vénen d’execucions hipotecàries, que no són
tots els habitatges que poden ser buits, amb la qual cosa creiem que seria una altra manera
de tenir més dades sobre aquest tema.
El que deien de donar més feina als tècnics, bé, és un recurs tècnic de la Diputació que
treballa bàsicament la Diputació, amb la qual cosa tampoc entenem aquest sentit de la
resposta, no?
Per tant, bé, simplement creiem que seria una opció complementària a temes com a la
rehabilitació d’habitatges, que no creiem que això suposi fer públic res, perquè això no ho
estem demanant en cap moment, i creiem, doncs, que si ho està proposant la Diputació, tot
i que tinguem les nostres diferències en com funciona la diputació en moltes coses,
segurament, però creiem que això és una cosa positiva i no hi veiem tant de problema, però,
vaja...
Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha alguna aportació més? Doncs, bé, passem a votació.

 Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA), i 15 vots en contra (PDeCAT,
PSC, ERC-AM i PP) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER L’INTERCANVI DE LLIBRES.
(R.E. E/000705-2017, DE DATA 03/03/2017).
La Sra. Secretària dóna lectura de la següent moció:
“Atès que:
-Cal fomentar la lectura entre la població, i especialment entre la gent jove (els resultats de
l’enquesta d’hàbits de salut realitzada als alumnes de 4t d’ESO del municipi, per exemple,
situen la lectura com a l’última en la llista d’activitats que fan els i les alumnes en el seu
temps lliure).
-Fomentar l’intercanvi de llibres entre els veïns i veïnes, a més d’ajudar a incrementar els
nivells de lectura, afavoriria també valors com la solidaritat, la cooperació i la
responsabilitat.
-Això es podria fer, com ja es fa en diversos municipis, mitjançant la col·locació de petits
armaris o prestatges en llocs públics (en llocs coberts, o en d’altres que no ho estiguin si s’hi
posa una petita coberta per quan plou), acompanyats d’una indicació que comuniqui a la
població que allà hi poden desar llibres que no utilitzin o que ja hagin llegit amb la finalitat
de permetre que altra gent els pugui llegir, tant allà mateix com enduent-se’ls i
intercanviant-los per uns altres.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
1.Posar en marxa la implementació d’aquesta proposta, valorant quins són els millors llocs
públics on començar a col·locar aquests punts d’intercanvi de llibres (possibles indrets
podrien ser parades de bus, cabines telefòniques, davant de l’escoles i l’institut, del PIJ, del
poliesportiu, en parcs, al porxo de la plaça de la Fàbrica...), concretant el material necessari,
etc.
2.Dissenyar i realitzar una campanya per informar la població d’aquest nou servei de què
disposaran.

3.Comptar amb la biblioteca municipal, les escoles i institut i les entitats literàries i culturals
per a la posada en marxa i difusió d’aquesta iniciativa.
4.Difondre aquests acords a través dels mitjans de comunicació municipals.”
Sr. Alcalde: Molt bé. Voleu aclarir alguna cosa?
Sr. Batlle: Sí. Bé, som-hi per intentar-ho. Bé, en aquesta moció el que demanem és que, per
tal de fomentar la lectura, no?, entre els més joves, ja que els resultats de l’estudi que es va
fer, doncs, estava entre les seves últimes prioritats, és el de crear en el nostre municipi petits
racons on es puguin fer intercanvis de llibres, no?, i d’alguna manera, doncs, generar i, com
he dit abans, fomentar aquesta fal·lera, d’alguna manera, per a la lectura, no? A més, del
que tot això comporta, que són, doncs, uns valors de solidaritat, de cooperació, no?, amb el
fet de fer aquest intercanvi.
Bé, després, el que sí que entenem és que, des de l’Ajuntament, perquè això funcioni,
evidentment, s’ha de fer una campanya, una bona campanya perquè aquests espais, doncs,
tinguin utilitat i difondre els acords, doncs, de l’adopció.
Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha intervencions?
Sr. Bailón: Bien, desde el grupo municipal, como ya hemos reiterado varias veces, estamos
totalmente de acuerdo en potenciar la cultura y la lectura por todo el municipio, no solo en
los jóvenes, ¿eh?, también consideramos que desde pequeños hasta los más mayores del
municipio.
Y, por otra parte, discrepamos en el tema este de poner varios puntos, más que nada porque
nos parece un poquito una falta de respeto a la biblioteca que tenemos aquí, que además
trabaja estupendamente, y a la biblioteca que tienen los alumnos del instituto. Más que
nada, porque yo no fui a este instituto, pero les puedo asegurar que yo iba a un colegio que
no era un instituto y teníamos una biblioteca peor, porque, por suerte, he tenido la suerte
de poder entrar a verla esta de aquí, pero no peor, muchísimo peor.
Entonces, bueno, a esta moción no le vemos aún el qué, porque, claro, hay libros que son
más caros que otros, libros que tienen sentimiento, libros que... etcétera, que no le vemos
una gran viabilidad.
Entonces, no obstante todo esto, no estamos en desacuerdo en que se haga una campaña o
en que se pueda hacer una campaña para potenciar la lectura, pero eso sí, que sea para
todos, no solo para los jóvenes.

Gracias.
Sr. Tintoré: Bé, dir-vos que en aquesta moció també votarem que no. En primer lloc, és que
aquesta acció l’entenem més com una iniciativa ciutadana que no municipal.
En l’àmbit municipal, ja tenim, doncs, un equipament, com bé deien, que funciona a la
perfecció, com és la biblioteca municipal.
Recordar que la biblioteca fa lots específics tant a l’institut com a les escoles públiques de
Premià de Dalt per a les seves pròpies biblioteques i lots no de llibres sobrants, sinó de
llibres actualitzats.
I dir-vos també que en el seu dia es va mirar ja de fer una cosa semblant, com va ser el
Bibliojardí, i de posar llibres en diferents espais públics i, bé, malauradament, doncs, no va
funcionar massa bé.
Per tant, explicat tot això, doncs, votarem que no.
Sr. Alcalde: Algun comentari més?
Sr. Batlle: Sí. Bé, bàsicament, aclarir que no és una cosa incompatible, primer, amb la
biblioteca, jo crec que és un mes a més i que, per tant... De fet, no hi veig la part negativa, és
a dir, tenim la biblioteca, tenim tota la part dels instituts, doncs, que es fomenti, però això és
un més a més i que, a tot això, no només els joves, sinó que la gent adulta també hi podria
accedir.
Dir que hauria de ser, d’alguna manera, una cosa ciutadana. Sí, és cert, s’hauria de convertir
en una cosa ciutadana, però entenem que l’Ajuntament ha de ficar els mitjans, ha de ficar,
d’alguna manera, les estructures; el que no pot ser és que jo deixi uns llibres a la intempèrie
i el llibre s’acabi espatllant. Estaria bé ficar les estanteries... O sigui, s’hauria de convertir en
una acció ciutadana, en una cosa àmplia, però crec que l’Ajuntament hauria de començar i
estar al darrere.
I, bé, el tema de llibres, que comentaves, que hi ha llibres més cars que altres, realment, ho
veig una ximpleria tot això, vull dir, al final de tot, és cadascú decideix què pot donar i què
agafa a canvi i, per això feia jo èmfasi en el tema dels valors de la solidaritat i la cooperació,
al final de tot són llibres, no estem parlant no sé... I d’aquí a votar en contra...
Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha alguna aportació més? Passem a votació.
 Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA) i 15 vots en contra (PDeCAT,
PSC, ERC-AM i PP) dels membres que integren la Corporació.

S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.
9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER UN PLA LOCAL LGTBI I
CONTRA LES CAMPANYES LGTBIFÒBIQUES. (R.E. E/000705-2017, DE DATA 03/03/2017).
La Sra. Secretària dóna lectura de la següent moció:
“Atès que:
-La Diputació de Barcelona ha marcat com a objectiu que tots els municipis de la demarcació
elaborin un pla local LGTBI durant aquest mandat, i ofereix, dins el Catàleg de Serveis 2017,
un
recurs
tècnic
consistent
en
l’elaboració
d’aquest
pla
(http://cataleg2017cercador.diba.cat/fitxa?id=17194&WPag=1). També ofereix als municipis
la Guia per a l’elaboració de plans locals d’igualtat LGBTI.
-Han aparegut darrerament discursos i missatges LGTBIfòbics, com en el cas de la xerrada de
Philippe Ariño a l’església de Santa Anna de Barcelona, i les campanyes difoses per Hazte Oír.
-"Els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva. Que no t'enganyin". Aquesta és la nova
campanya d'Hazte Oír que promociona a través d'un autobús publicitari on també s'hi pot
llegir que "si neixes home, ets home" i "si ets dona, continuaràs sent-ho". Darrerament,
davant les actuacions dels Ajuntaments per impedir la seva circulació, han tornat a activar la
campanya amb una autocaravana.
-L’autobús té com a objectiu trepitjar terreny i passejar per diferents ciutats en una ruta amb
una durada de 13 dies. La campanya té la finalitat de difondre el llibre '¿Sabes lo que quieren
enseñar a tu hijo en el colegio?', en el qual «es fa una crida als pares per rebel·lar-se contra
les lleis que obliguen a educar en la diversitat sexual».
-Dos infants fent la salutació feixista encarats a la bandera de l'arc de Sant Martí és la
imatge de portada del llibre amb què l'organització Hazte Oír representa el concepte "lleis
d'adoctrinament sexual", la traducció ultraconservadora que aquesta organització fa de les
lleis autonòmiques contra la LGBTIfòbia, com la catalana 11/2014, de 10 d’octubre per a
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, aprovada per una àmplia majoria parlamentària.
-Hem proposat i aprovat en aquest Ple iniciatives diverses contra la LGTBIfòbia. La moció que
vam aprovar el 2015 contra l’homofòbia, la transfòbia i l’assetjament escolar al col·lectiu
LGBTI demanava que dins les competències municipals fessim complir l’article 12 de la Llei
11/2014, on s’explicita que cal fer incidència de la mateixa llei dins del món educatiu. Per

tant, davant campanyes que difonen odi a les persones LGBTI activem els nostres
compromisos.
-El llibret l’han rebut més de la meitat d'escoles del país (més d'un 56,5%). Segons indica el
departament de premsa d'Hazte Oír, la publicació ha arribat a 3.082 centres educatius
catalans, 2.470 públics i 612 concertats i privats. Les xifres suposen més d'un 65% dels
centres de titularitat pública i prop d'un 37% dels de titularitat privada. Són més de 40
pàgines a través de les quals Hazte Oír carrega contra el mandat d'incloure la diversitat
afectivosexual i de gènere a l'educació formal que estableixen les lleis pels drets de les
persones LGBTI.
-L’assetjament a nens, nenes i adolescents LGBTI a Catalunya és una realitat que ha estat
relatada per diferents estudis del Casal Lambda i informes de l'Observatori Contra
l'Homofòbia.
-Aquestes pràctiques d’assetjament es produeixen a molts centres educatius del nostre país i
també en el nostre poble malgrat puguin passar desapercebuts.
-Atès que el punt 12.6 de l’articulat de la Llei diu que “S’ha de vetllar per la conscienciació i la
prevenció de la violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere i oferir mecanismes als centres perquè detectin situacions de discriminació o exclusió
de qualsevol persona per les dites raons. En aquest sentit, s’ha de promoure el desplegament
efectiu de plans de convivència amb un èmfasi especial en les mesures de prevenció i
d’actuació contra l’assetjament de què poden ésser objecte les persones LGBTI en el medi
escolar.”
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
1.Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, abans que finalitzi el termini el 31 de març, el recurs
tècnic “Plans locals LGTBI”, amb tal de procedir a l’elaboració d’un pla local LGTBI al nostre
municipi.
2.Rebutjar la presència dels autobusos i autocaravanes de la campanya d’Hazte Oír als
pobles i ciutats tant de Catalunya com de l’Estat espanyol i d’arreu.
3.Rebutjar la campanya que Hazte Oír està fent arribar als centres educatius.
4.En cas que qualsevol d’aquests vehicles tingués previst passar pel nostre municipi, se li
denegaria qualsevol permís per a fer difusió de la seva campanya d’odi.

5.Reafirmar el compromís d’aquest Ajuntament amb l’article 12.6 de l’articulat de la Llei
11/2014 del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia..
6.Demanar informació als equips directius i les AMPA del centres educatius del municipi per
saber si han rebut la campanya d’Hazte Oír.
7.Coordinar una reunió amb els centres educatius del municipi per tractar la campanya
d’Hazte Oír, recordant la vulneració d’aquesta a la Llei 11/2014 contra la LGBTIfòbia, i
recollir les necessitats dels centres educatius respecte la formació de professorat per a
l’educació en l’equitat i l’educació sexoafectiva per lluitar contra les violències masclistes i
contra la LGBTIfòbia.
8.Fer difusió pels canals propis de l’Ajuntament d’aquest acord i, específicament, del rebuig
d’aquest Ajuntament a les campanyes d’Hazte Oír destinades als centres educatius i a la
infància.
9.Donar suport a la Generalitat de Catalunya i la Direcció General d'Igualtat de la Generalitat
que ha obert un expedient per la campanya d'Hazte Oír i ha enviat el cas al fiscal de delictes
d'odi.
10.Demanar a la Generalitat de Catalunya que apliqui totes les mesures possibles i
necessàries per evitar que aquestes campanyes d’odi contra la LGBTIfòbia arribin a
Catalunya i als seus centres educatius tant de titularitat pública com privada.
11.Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, a l’Observatori Contra l’Homofòbia i a la plataforma Hazte Oír.”
Sr. Alcalde: Bé, voleu afegir alguna cosa?
Sr. García: Bé, una mica per posar en context tota aquesta situació, no? Aquí estem parlant,
d’una banda, de demanar també un altre recurs que fa la Diputació, que, de fet, la mateixa
Diputació està demanant que tots els municipis en aquesta legislatura facin un pla local
LGTBI, és veritat que això s’està treballant ara mateix des d’Igualtat, però considerem que
seria una bona opció també, doncs, treballar-ho més específicament com un pla concret
d’aquest àmbit i, de fet, doncs, això, s’està demanant que ho facin tots els municipis de la
demarcació.
D’altra banda, el que demanem és això, ja s’ha explicat, no?, doncs, condemnar aquests fets,
no només el tema d’aquesta campanya transfòbica d’aquest autobús caravana, que ara
sembla que tornarà a passar un autobús per Barcelona, segons les informacions que han

anat sortint darrerament, sinó també altres campanyes com, bé, el tema de la xerrada de
Philippe Ariño, que suposo que alguns n’haureu sentit a parlar, que es va fer a una església
de Barcelona, també amb missatges d’aquest tipus.
I remarcar que tot això va contra una llei, la llei que s’ha comentat, contra la LGBTIfòbia del
Parlament de Catalunya, per tant, creiem que és molt important que des dels ajuntaments
també es clarifiqui i es reafirmi el suport a aquesta llei i és un tema que no només es tracta
d’aquesta campanya en si, sinó que també, doncs, com us comentava, aquesta entitat –si se
li pot dir així– està fent arribar als centres educatius uns llibres en els quals... Bé, la portada
del llibre parla de les lleis d’adoctrinament sexual, referint-se a aquesta llei aprovada pel
Parlament, i surten, doncs, dos nens fent una salutació nazi a una bandera LGTBI. Això és un
tema molt greu i no només és aquest tema, sinó que, precisament, si no tractem aquests
temes, si no rebutgem públicament aquests temes, passen coses com el que està passant
darrerament en què hi ha hagut tres agressions LGBTIfòbiques en les darreres setmanes,
dues aquest cap de setmana, una a Berga i una a Barcelona, per tant, considerem que és
molt important això i rebutgem que es voti en contra, que sembla ser que és el que passarà.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha intervencions?
Sr. Ruffo: Sí. Gràcies, senyor Alcalde. Bé, nosaltres la votarem en contra. Però, primerament,
perquè creiem que des de l’Ajuntament s’està treballant molt i molt bé en aquest aspecte,
no?
Un dels punts diu: “Rebutjar la presència dels autobusos i autocaravanes de la campanya
Hazt Oír”. Tenen dubtes que algun membre d’aquest Ajuntament està a favor d’aquesta
campanya?
Jo crec que aquesta campanya el que busca és tenir publicitat gratuïta i, en aquest Ple,
vostès li han portat la publicitat gratuïta en aquesta organització que no nombraré.
Per tant, la votarem en contra.
Sr. Tintoré: Bé, aquesta és una moció que, com dèiem, si fos un prec, doncs, segurament, la
meitat dels acords serien contestats. La votarem en contra, eh?, bàsicament, perquè en
aquesta legislatura, com sabreu, doncs, es farà el Pla d’igualtat que ja inclou un pla específic
d’LGTBI.
Afortunadament, ja hi ha una llei, doncs, que ho regula. I, després, doncs, bé, sembla més
aquí que hi ha, doncs, tot el tema de la campanya de Hazte Oír, òbviament, que rebutgem,

tot l’equip de Govern rebutgem aquesta campanya. Però, clar, diuen que passarà per tretze
ciutats; òbviament, per Premià de Dalt no hi passarà, ni pel Maresme, tampoc, és simbòlic.
Bé, doncs, escolteu, com deia, sobretot, tindrem un pla d’igualtat, que ja inclou, doncs, un
pla específic d’LGTBI, que aquí sí que hem demanat –es va demanar en el seu dia–, doncs,
ajut tècnic per part de la Diputació i, per tant, doncs, l’Ajuntament ja fa la seva tasca en
aquest aspecte.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Voleu respondre?
Sr. García: Senzillament, és un tema prou important en el qual no seria tan difícil, fins i tot,
canviar la moció tot el que vulgueu, eliminar el nom d’aquesta entitat, tot el que vulgueu,
però fer un posicionament públic, clar, contra aquestes accions que estan passant.
Si queda com un prec, si queda com una moció que voteu en contra, no es publicarà a cap
lloc. Allà vosaltres.
Sr. Alcalde: Hi ha més intervencions? Alguna intervenció més? Doncs, passem a votació.
 Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA) i 15 vots en contra (PDeCAT,
PSC, ERC-AM i PP) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.
Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs, en aquest punt, passem a informes de regidories. Iniciem, si de
cas, informe de regidoria. Teniu algun informe? Vinga.
Sra. Escolano: Perdoneu, eh? És que m’emprenya profundament... Perdoneu-me, eh? Ho
sento, senyor Alcalde. M’emprenya profundament haver de votar en contra coses que hi
estem a favor i que ho hem demostrat, perquè en aquest Ajuntament ja es va aprovar en el
seu moment, quan ho van presentar vostès i, a més, tots, eh?, que estàvem totalment a
favor d’anar en contra les fòbies aquestes. És més, l’Ajuntament ha posat les banderes
multicolors quan cal, fins i tot, en el pregó de la festa major un transsexual ha vingut i ha
llegit el manifest. Em sembla que s’ha demostrat absolutament.
S’està treballant en un pla d’igualtat, que està costant molta feina, perquè, a més a més,
involucra molta gent, com ha dit també el senyor regidor, hem demanat ajut a la Diputació,
se’ns està ajudant per fer això. Per tant, no entenc, personalment, a què ve aquesta moció,
que resulta que l’hem de votar en contra, perquè, sinó, resulta que hem de fer doble feina,
perquè ens comprometem a fer una feina que ja estem fent.

Per tant, jo ho sento, eh?, ja sé que no toca, però ho haig de dir, perquè, llavors, no sé què
estic fent aquí. Si venim aquí per justificar un sou, jo me’n vaig a casa meva o me’n vaig al
despatx, que tinc molta feina. Ja està. Ho sento, però ho havia de dir.
El mateix que abans, eh?, l’altra moció d’abans, la dels gots, que ja hi estem treballant i tot
això, i se us ha dit com a prec. No entenc perquè poseu unes mocions que hem de votar en
contra, perquè, llavors, als acords ens obligueu a fer unes coses amb un temps determinat
que suposen una despesa per al municipi, per al diner públic, llavors, sembla que ens importi
més votar coses que ja s’estan fent i, com el diner públic i les responsabilitats que tenim
d’estar aquí, ens les passem una mica pel forro.
Ho sento, eh? Perdoneu-me, però, com a responsable de Cultura, ho havia de dir, perquè,
sinó, demostraria una gran incultura votant en contra aquesta moció, i ho haig de dir. I ja
està, eh?
Sr. Alcalde: Crec que, amb la lectura de l’acta i l’explicació, queda tot molt clar i ha quedat
tot molt clar, cadascú...
Sra. Escolano: Ho sento, eh? Però a mi no em paguen per venir aquí a fer el paperet.
Sr. Alcalde: Jo crec que, en aquest cas, amb els punts de l’ordre del dia ja s’ha debatut, crec
que ha quedat prou clar cada posicionament i que sabem perfectament que estem en
contra...
Sr. García: Ho sento, però, per al·lusions, he de contestar.
Sr. Alcalde: Molt breu, si us plau, molt breu.
Sr. García: Personalment, primer, penso –i no entraré en temes personals en aquest tema,
perquè, òbviament, podríem estar molta estona– que és prou important i acabo de dir,
precisament, que aquí es poden treure tots els punts que es vulguin i, simplement, fer un
posicionament públic perquè sigui públic i quedi publicat que aquest Ajuntament està en
contra d’aquestes coses concretes que estan passant. Això no treu tota la feina que, després,
anàvem a agrair, precisament, tota la feina que s’està fent a nivell LGTBI, amb la campanya
que hem fet conjuntament amb l’Ajuntament i això totalment agrair-los-hi, però és que
estem parlant de fer un posicionament que crec que, fent un prec, no quedaria així i ja ho
hem explicat. I que es parli dels sous, mira, si comencem a parlar de sous no acabaríem
perquè, aquí, pràcticament ni en tenim, però, vaja, crec que és un tema prou important per
només fer un posicionament, que això es podria fer perfectament i no el voleu fer.
Sr. Alcalde: Jo crec que si hi hagués la voluntat de consensuar mocions, no es presentarien a
última hora, hi hauria voluntat amb temps de debatre-la, presentar-la, analitzar-la, però, a
l’últim dia a última hora, doncs, bé, passa el que passa.

Sr. García: Les mocions es presenten en el termini que hi ha i, a la Junta de Portaveus, que
està feta per debatre mocions, fa dos mesos que ens trobem que ni tan sols es vol canviar
una paraula.
Sr. Alcalde: Si hi ha voluntat d’acord, hi ha voluntat d’acord. Si es presenta a última hora...
Sr. Batlle: Aquí, qui presenta les mocions per urgència no som nosaltres, eh?
Sr. García: A veure, si demanem voluntat d’acord per canviar coses en les mocions tant en la
Junta de Portaveus com en el Ple i se’ns diu que no, la voluntat d’acord qui és el que no la té.
Sr. Alcalde: Està clar. Sabem molt bé que qui ha volgut tenir voluntat d’arribar a acords, s’ha
arribat a acords i aquesta demostració està en aquest Ple.
INFORMES DE REGIDORIES
Sr. Alcalde: Molt bé. Passem a informes de regidories. Si us plau, molt ràpid i el màxim d’àgil
possible.
Sra. Escolano: Sí. Molt ràpid. Recordar-vos que acabem l’EscenArts d’Hivern aquest dissabte
dia 18, a dos quarts de deu del vespre amb Víctor Català, La senyoreta de l’Escala, us el
recomanem, va al voltant de les dones i de totes aquestes coses que defensem.
També dir-vos que el dia 19 de març, recordar-vos, perquè ja us ho havíem dit, és el Dia del
pare, Sant Josep. Quin millor regal, que regalar una entrada per a la Gala Lupestri. Penseu
que tindrem cultura popular, tindrem els gegants, tindrem castellers –els Capgrossos de
Mataró, els gegants de Premià de Mar–, tindrem música, tindrem els 9Acords, grups de
batucada i això és per l’eslogan “Un baqueta, una casa, un futur possible”. Sabeu que
aquesta gala va dedicada a fer un projecte de percussió per donar un futur possible als nens
de l’Índia, i està treballada des d’aquí, des de l’Ajuntament, des de Trencaones, des de SolRe
Percussió.
També dir-vos que... Us ho avanço, ja sé que no toca ara, perquè el Divertit és per Setmana
Santa, però, com que el següent Ple ja és al dia 10, que ja és Setmana Santa, ja us avisem
amb una mica de temps que enguany també es farà. El Divertit serà Divertit Art, hi haurà
tota la part d’inflables i cars i això, però també hi haurà tota una part més artística i serà el
15 i 16 d’abril a la tarda, de cinc i mitja a vuit i mitja –de dos quarts de sis a dos quarts de
nou– i dissabte 15 i diumenge 16 d’abril.
Moltes gràcies.
Sr. Font: Bé, bona nit. Des d’Urbanisme, informar-vos que properament s’iniciarà
l’arranjament dels carrers Cerdanya i Vall d’Aran.

Sr. Costa: Bona nit. Des de la Regidoria d’Hisenda, informar-vos de l’informe emès pel
Ministerio de compliment de l’estabilitat pressupostària i dels objectius de deute públic, pel
que fa al pressupost aprovat per aquesta corporació per al curs 2017.
“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’aprovació del pressupost de l’exercici 2017 s’ha presentat via
telemàtica, amb els formularis habilitats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
el dia 23 de febrer de 2017 per part de la Intervenció municipal.
Les entitats amb pressupost limitatiu han de presentar:
-

Dades pressupostaries: Estats Inicials

-

Dotació de plantilles i efectius

-

Previsió del Deute

-

Inversions

-

Beneficis fiscals

-

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:
-

Estats Financers inicials (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys provisionals)

-

Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius

-

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,
s’informa que el Pressupost de l’exercici 2017 de 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”

Sra. Cuello: Hola. Bona nit. Des del Servei de Promoció Econòmica, dir-vos que el dia 1 de
març es va realitzar una jornada amb empresaris per presentar els resultats de l’Estudi de
necessitats de formació i ocupació de les empreses, així com l’activitat Networking
Empresarial. L’activitat va ser al Club de Tennis de Premià de Dalt i va comptar amb una
presència de trenta-una empreses i es van mostrar molt satisfetes i que volen tornar a ferho.
Tenim també un nou curs, que es diu Forma’t, i s’han programat un total de cinc accions
formatives, per exemple, una d’especificació de vendes i altres de xarxes socials, adreçades a
empreses, emprenedors i treballadors i treballadores en actiu.
El dia 21 de març està prevista una reunió amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per veure
possibilitats de col·laboració en l’àmbit de la promoció econòmica en altres municipis.
Per part del Directori d’Empreses de Premià de Dalt, està prevista l’actuació del Directori
Web d’Empreses de Premià de Dalt, ja que està obsolet i la idea és fer un directori àgil i
dinàmic.
I, per altra banda, felicitar el Casal de la Gent Gran La Benèfica pel seu trenta-setè aniversari
i esperem que en facin molts més.
Gràcies.
Bona nit.
Sr. Medina: Jo, avui, no faré informe de regidories, però sí que volia dir que des de les
regidories treballem per millorar el nostre poble, però també estem al servei d’unes idees
polítiques per les quals ens ha votat la gent. I jo avui no em puc estar de dir: “Ho tornaria a
fer”.
Gràcies.
Sr. Rovira: Bona nit. Des de la Regidoria d’Ensenyament, informar-vos que s’han aprovat les
subvencions per a llibres d’aquest any, amb un valor d’aproximadament uns 148.000 euros
per als alumnes de les escoles públiques de Premià de Dalt. I que ens han confirmat que, de
cara a l’any vinent, es mantindran totes les línies de P3 com aquest any i de primer d’ESO
passen de quatre a tres línies.
En Esports, comentar-vos que, bé, el 8 d’abril tindrem una altra vetllada de boxa del Juli
Giner, el dissabte 8 d’abril a dos quarts de vuit del vespre i, bé, ja se us anirà informant en el
temps amb cartells dels horaris i dels combats.
Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs, ara, passem a precs i preguntes...

Sr. Bailón: Sí. Perdón, señor Alcalde. Un apunte. Desde nuestra humilde posición queríamos
felicitar a la asociación Carnestoltes por su gran faena en estas últimas fiestas de carnaval.
Gracias.
Sr. Batlle: Sí. Nosaltres, senzillament, des de la Regidoria de la Crida, agrair a la Regidoria
d’Igualtat i a les Panteres Grogues, que vam poder celebrar el dia amb els cordons, etcètera.
Agrair a tota la gent, veïns i veïnes, que van vindre el Dia de la Dona, el passat dissabte, al
barri.
I informar-vos que el dia 19, a les onze del matí, a la Cisa, s’ha constituït una plataforma en
defensa del territori, contra la urbanització de l’espai verd i del corredor de la Cisa i Can
Nolla, i que esteu convidats a participar de les mobilitzacions. Des de la Crida, doncs, hi
donem tot el suport. Moltes gràcies.
PRECS I PREGUNTES
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
10. PREC DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIU AL MAL ESTAT DEL CARTELL D’ENTRADA
AL MUNICIPI DE PREMIÀ DE DALT DES DE TEIÀ. (R.E. E/000693-2017, DE DATA
03/03/2017).
Sr. Ruffo: “El cartel de entrada desde Teià, por la Carretera de Premià de Dalt, está en mal
estado y con apariencia de abandono.
Por lo Expuesto:
Que se cambie el cartel en la mayor brevedad posible.”
Sr. Ruffo: Pues, eso, ¿no? Bé, que a veure si es pot canviar el cartell que hi ha a l’entrada des
de Teià per la carretera de Premià de Dalt, perquè el seu aspecte és una mica... Bé, que no
és l’aspecte que ha de tenir.
Sr. Font: Sí. Agafem el prec i ho mirarem i, segurament, l’arreglarem... El cartell està bé, però
que sí que està repintat i està malmès, o sigui...
11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PODA DELS ARBRES DEL
MUNICIPI. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/000693-2017, DE DATA 03/03/2017).
Sr. Ruffo: “¿Por qué motivo este año se ha realizado la poda de los árboles del municipio
tarde y, opinión de muchos vecinos, mal?”
Sr. López: En principi, ha començat com pràcticament comença cada any i s’ha anat fent a
mesura que es va fent. I el fet que vostè digui que “segons els veïns”, nosaltres seguim un

pla quadriennal que ens va confeccionar la Diputació de Barcelona i, des que l’estem seguint,
els arbres sembla que tornin a reviure, perquè dóna gust començar a veure els arbres amb
flor, de veritat.
Sr. Ruffo: Bé, passegi vostè per Puig de Pedra i pregunti als veïns si estan contents de la flor
que hi ha als carrers, que flor no n’hi ha, hi ha fulles i ja està.
12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LES ENTREVISTES REALITZADES
DES DE LA RÀDIO ALS PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E.
E/000693-2017, DE DATA 03/03/2017).
Sr. Ruffo: “¿A qué se debe que las entrevistas a los portavoces de grupo que se realizan
desde la radio tarden casi un mes en publicarse en la página de Premià de Dalt Media? Sin ir
más lejos, las entrevistas realizadas para el pleno de febrero, a fecha de entrada de estas
preguntas, aún no han sido publicadas.”
Sr. Costa: Sí. Bona nit. Senyor regidor, té raó. Vaig comprovar el que comentava i en vaig
preguntar el motiu, no?, i és que no havien pogut realitzar, per motius d’agenda del senyor
Alcalde, l’entrevista de valoració al Ple. Com sap, des que va entrar en vigor el concurs,
diguéssim, s’han penjat sempre –i he tingut la delicadesa de comprovar-ho– les entrevistes
de tots els portaveus, junt amb la de l’Alcalde, al mateix dia.
Normalment, es fan dues setmanes passades el Ple. Aquest cop, sí que va arribar a la
tercera, però, eh?, disculpes pel retard, però ja dic que va ser un problema d’agendes, en
aquest cas.
Sr. Alcalde: Entono el Mea culpa.
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PISTA D’ATLETISME DE CAN
VILAR. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/000693-2017, DE DATA 03/03/2017).
Sr. Bailón: “Una vez finalizado el reacondicionamiento de Can Vilar para la instalación
provisional de la pista de atletismo y el paso transitorio, ¿tiene el Ayuntamiento pensado
cerrar por las noches la pista? Si es así, ¿qué horarios pondrá y cómo piensa realizarlo?”
Sr. Font: En principi, no està pensat tancar-ho, però sí que està en estudi de si és possible de
tancar això, s’acabarà de decidir els propers dies, però també he de dir que no hi ha
pressupost en aquests moments per tancar-ho. Més endavant, segons ens digui l’estudi,
doncs, prendrem una decisió o una altra.

14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL NOU SKATEPARK. (PREGUNTA
NÚM. 4, R.E. E/000693-2017, DE DATA 03/03/2017).
Sr. Bailón: “Hace ya tiempo se inauguró el nuevo skatepark nuevo de nuestro pueblo. ¿Qué
valoración hace el Ayuntamiento de la instalación hasta la fecha? ¿Cuándo terminarán las
obras del antiguo para la ampliación del pabellón?”
Sr. Rovira: Sí, des de l’Ajuntament, la valoració és molt positiva. Al darrer any, hi ha hagut un
augment considerable d’usuaris de l’skate. En el darrer any, comptem de setembre a
setembre, de setembre de 2015 a setembre de 2016, entre passis anuals i visites d’usuaris
de Premià de Dalt, hi ha hagut més de 9.000 visites. De fora de Premià de Dalt hi ha hagut,
aproximadament, unes 3.800 visites. El que sí s’ha notat és un descens de l’afluència
d’skaters de nivells avançats, per culpa de la seguretat, ja que en aquest skate és obligatori
l’ús de seguretat, per exemple, el casc. I, bé, això sí que hem notat que ha baixat l’afluència
d’skates que, per no posar-se el casc, prefereixen no venir a patinar.
Pel que fa als incidents, també estem contents. A la Poma, a tot el recinte de la Poma, l’any
passat van haver-hi 44 incidents, només 4 a l’skate i, d’aquests 4, va ser un nen que va caure
i es va fer mal a la barbeta i un pare que, per passejar per sobre de les baranes dels skates,
va caure, va quedar una mica estabornit i van haver de trucar l’ambulància. Només 4 amb
aquest any, any i escaig.
Sr. Alcalde: Molt bé. La número 15...
Sr. Bailón: Perdón, señor Alcalde. Había una segunda parte de...
Sr. Rovira: Perdona. El tema de la pista, està acabada, si no ho han fet ja, estan a punt de
donar-li l’última capa d’una pintura antivandàlica als murs i ja només queda pintar les línies
de les pistes i fer-la operativa.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PROBLEMÀTICA EN DIVERSOS
CARRERS DEL BARRI DE LA FLORESTA. (PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E/000693-2017, DE DATA
03/03/2017).
Sr. Bailón: “Plenos atrás pedimos entre otras cosas que se intercambiara la señal de STOP
con la de “Ceda el paso” de las Calles Marimon y De La Selva. También pedimos que se
colocara alguna señalización para no estacionar en la intersección entre el Torrent de la Font
Sana y la calle Costa Brava debido a su gran dificultad de incorporación por la mala
visibilidad. Sabiendo la problemática de la retirada de fondos, en ese mismo pleno el equipo
de gobierno comunicó que se iba a realizar la mejora propuesta, ¿Cuándo se realizarán estos
cambios? Y, ¿Cuándo se realizarán las obras de acondicionamiento de La Floresta?”

Sr. Font: Les obres començaran en breu i el tema aquest s’està acabant l’estudi, que,
segurament, aquest mes estarà pràcticament acabat del tot, doncs, per poder posar el tema
dels aparcaments i la senyalització que pugui faltar en el seu moment i jo calculo que en un
mes i mig quedarà resolt el tema, a part que s’iniciaran les obres ja en els dos carrers
aquests que t’he comentat.
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA RONDA PIRINEU. (PREGUNTA
NÚM. 6, R.E. E/000693-2017, DE DATA 03/03/2017).
Sr. Bailón: “La Ronda Pirineu es una calle muy transitada y utilizada por los vecinos en todos
sus confines, ya que esta ocupa varias direcciones y calles dentro de ella, sobre todo para
desplazarse a pueblos vecinos. Ésta presenta muy malas condiciones de señalización,
asfaltado, visibilidad y accesibilidad tanto para el peatón como para los vehículos. ¿Tiene el
Ayuntamiento previsto solucionar éstos problemas? Si los solucionase, ¿También se miraría
de solucionar varias calles cercanas a ésta que presentan igual o peor estado?”
Sr. Font: Bé, la Ronda Pirineu i el Torrent Castells, amb la subvenció que hi ha del PUOSC,
s’iniciarà l’obra i s’asfaltarà i s’arreglarà tot el que és la Ronda Pirineu i el Torrent Castells. Els
altres, algun bony que hi ha o algun solc que hi ha també es repararà i la senyalització serà la
que en el seu moment els tècnics acabin de decidir, perquè allà, com vostè sap, hi ha un
dipòsit que és el que no deixa que al carrer aquell es pugui girar correctament, i això és un
tema que, clar, no és nostre i és molt complicat de poder solucionar, eh?
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17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A QUANTS
CORDONS CONTRA LA LGTBIFOBIA S’HAN REPARTIT. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/0007052017, DE DATA 03/03/2017).
Sr. Batlle: “Amb tal de fer un seguiment de com ha anat la campanya contra la LGTBIfòbia a
l’esport, voldríem preguntar quants cordons aproximadament s’han repartit.”
Sr. Batlle: Sobre el projecte aquest que vam fer conjuntament, doncs, quants cordons s’han
repartit i quina valoració es fa per part del Govern.
Sra. Julià: Bé, uns 625 parells de cordons és el que es van repartir. Aquell cap de setmana hi
van haver molts partits i, bé, va tindre prou bona rebuda.
La meva valoració no és positiva, no és positiva en el sentit... És positiva en el sentit que es
van repartir cordons, era una campanya, doncs, de sensibilització, però que, bé, faltaven
recursos, faltava més suport. O sigui, són d’aquelles mocions que nosaltres, doncs, vam
aprovar, jo n’he après, i que, de fet, doncs, bé, són bolets, són bolets, són tirites, o sigui, està
molt bé fer sensibilització, però s’ha de fer amb molt de suport, no només amb uns cordons.

I, bé, va tenir repercussió, però, per mi, pel meu gust, eh?, personal, petit, petita
repercussió.
Sr. Batlle: D’acord. Segurament, millorarem de cara a l’any que ve. Està bé fer autocrítica.
18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA ALS RESSALTS DEL
MUNICIPI. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/000705-2017, DE DATA 03/03/2017).
Sr. Batlle: “Es té prevista alguna actuació respecte al ressalt situat a la Ctra. d’Enllaç davant
el supermercat, i/o respecte d’altres ressalts del municipi? Hi ha hagut incidents o queixes en
relació a aquests?”
Sr. Font: Bé, jo em quedo amb aquesta pregunta, més que tot, amb les queixes i amb les
queixes es produïa una miqueta tot plegat. Queixes? Sí. Queixes n’hi ha moltes, perquè no
n’hi ha i perquè n'hi ha. Sí, els que el volen es queixen perquè no hi ha un ressalt i, quan hi
ha el ressalt posat, es queixen els altres perquè hi ha el ressalt posat. O sigui, amb això
quedem a mans dels tècnics, en un moment determinat, en el lloc on fa falta o creuen que
s’ha de posar, es posa i, allà on es creu que no s’ha de posar, no es posa. Els que estan
posats i estan col·locats estan correctes i compleixen.
Sr. García: Només un apunt, si em permeteu. No, simplement, que el tema aquest dels
ressalts era també més per les mides més que perquè n’hi hagi o no n’hi hagi, perquè en
aquest cas concret, doncs, no sé si les mides són reglamentàries o no, però sí que sembla
que hi ha cotxes que...
Sr. Font: Hi ha una senyalització que si la gent respecta passen perfectament. Per això es
posa el ressalt. Si posem un ressalt és perquè es respecti; si no es respecta i es passa en lloc
de trenta es passa a seixanta, naturalment que aquell ressalt produeix unes circumstàncies,
no?, per deixar-hi el càrter, en un moment determinat. No és culpa del ressalt. Hi ha una
senyalització que et diu a 30. Per això el posem, sinó el traiem.
Sr. Batlle: Senzillament, des de la ignorància, eh?, perquè havíem vist queixes i era per això.
19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA
COL·LOCACIÓ DEL TRANSFORMADOR A LA VIA PRIMÍLIA. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E.
E/000705-2017, DE DATA 03/03/2017).
Sr. García: “Es van fer informes per determinar quin era el millor lloc possible on situar-lo? Hi
havia altres opcions? Hi ha informes relatius a la seguretat de la seva ubicació actual, en
termes de salut i seguretat viària i per als vianants? Es va informar als veïns i veïnes del seu
canvi d’ubicació?”

Sr. López: Sí, clar, evidentment que es van fer... més que informes es van fer els estudis i es
va col·locar allà on era més lluny dels habitatges i que tècnicament era viable, i dintre de tot
l’estudi que es va fer, a l’únic lloc que tenia cabuda era aquest.
Quant al tema de la seguretat en la seva ubicació actual, han de pensar que aquest
transformador, perquè estigui actiu, l’ha de donar d’alta i el vistiplau des de l’AECA, per tot
el tema de seguretat i això no estarà en marxa, posat en càrrega, fins que Indústria no doni
el vistiplau i aquest element compleix amb totes les normatives que avui dia estan a l’ordre
del dia. I que sí, que es va informar els veïns, evidentment, que juntament es va generar una
comissió a què van aportar una sèrie de signatures, que, si no ho recordo malament, eren
640 o 650 signatures, amb les quals, doncs, dintre aquesta comissió, sempre han estat
informats d’allà on s’havia de col·locar i donar el vistiplau.
Sr. García: D’acord. Només afegir que ho dèiem perquè la persona que ens ho havia
comentat ens va dir que no en tenia cap coneixement i viu allà; per tant, bé...
Sr. López: La informació es dóna en una comissió que ens va fer arribar aquesta demanda i
nosaltres vam informar. Tot i així, a peu de carrer també hem estat sempre a sobre. Porta a
porta no hem fet a dintre de la zona d’actuació.
20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES ZONES
BLANQUES D’APARCAMENT PER A VEÏNS/ES. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/000705-2017, DE
DATA 03/03/2017).
Sr. Batlle: “Es té previst posar noves zones d’aparcament per a veïns/es o zones blanques al
municipi? En quins indrets i quan es preveu fer-ho? Com estan funcionant les que existeixen
actualment i quines afectacions positives o negatives han generat?”
Sr. Tintoré: Bé, és una pregunta, però en són cinc o sis, eh? Per tant, aniré una per una.
Si es té previst posar noves zones d’aparcament o zones blanques al municipi, dir-vos que sí.
Els indrets i quan es preveu fer-ho. Els indrets seria a la Floresta i a Can Vilar. Quan es té
previst fer-ho? Doncs, actualment, hi ha una comissió que està estudiant la seva
implementació, però no s’allargarà massa. Dir-vos una data, doncs, és complicat, però, ho
repeteixo, no s’allargarà massa.
Referent a com estan funcionant les que existeixen, doncs, dir-vos que estan funcionant
molt bé. Estem, la veritat, bastant satisfets.

Afectacions positives? Doncs, que el Barri Santa Anna i, sobretot, el que és resident d’allà,
del barri, doncs, pot aparcar i hi ha durant el dia rotació de vehicles.
I negatives? Doncs, no n’hi ha hagut, eh?, ja que s’ha ofert estacionament alternatiu per a
veïns de fora del municipi, com pot ser, doncs, Víctor Català o les esplanades que hi ha
davant del Col·legi Santa Anna i l’aparcament vigilat per càmeres a Travessia Can Maresme.
Sr. Batlle: D’acord. Moltes gràcies.
21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA DENEGACIÓ
D’INFORMACIÓ SOBRE EMPRESES QUE GESTIONEN SERVEIS MUNICIPALS. (PREGUNTA
NÚM. 5, R.E. E/000705-2017, DE DATA 03/03/2017).
 A proposta d’Alcaldia, s’acorda RETIRAR la pregunta número 21.
22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES
DIFERÈNCIES EN ELS SERVEIS OFERTS A TRAVÉS DE PREMIÀ MÈDIA ENTRE EL PRIMER
CONTRACTE I EL SEGON. (PREGUNTA NÚM. 6, R.E. E/000705-2017, DE DATA 03/03/2017).
Sr. García: “Hi ha diferències entre els serveis que oferia Premià de Dalt Mèdia durant el
primer contracte i els que ofereix durant el segon? Quines?”
Bé, la pregunta és això, doncs, quines diferències hi ha entre els serveis... Bé, ve amb relació
a una pregunta del darrer Ple, que, bé, el regidor va contestar que el segon contracte que es
va fer era d’un cost més elevat, perquè hi havia diferències en els serveis que oferia. Doncs,
era per saber quines diferències hi havia, perquè no ho vèiem gaire clar.
D’altra banda, m’agradaria poder comentar, almenys, que tampoc entenc, sobretot, l’última
pregunta, no veig quina és la no-concreció –la que no ens deixen fer–, en què parlem que hi
ha casos en què per als contractes menors es demanen pressupostos a diferents empreses i,
casualment, només n’hi ha una que doni un pressupost que es pot incloure com a contracte
menor, ja que les altres, només pel preu, ja no poden ser contracte menor, i això ho hem vist
en diferents casos.
Sr. Costa: Sí. Bona nit, senyor regidor. Al que vostè fa referència, eh?, citant-me a mi a
l’anterior Ple, les diferències concretes en el servei que proporciona aquesta empresa va ser
la no-limitació dels actes que, en el contracte menor que es va signar durant el 2015 hi
havia, referent, doncs, tant al cobriment d’actes com a entrevistes, com a cobriment
d’enregistrament de tertúlies i altres entrevistes, no?, valgui la redundància, a la ràdio,
respecte al concurs que hi havia en total.
Era un servei que preveia, i així està succeint, el cobriment de qualsevol tipus d’acte sense
limitació quantitativa dels mateixos actes.

Sr. García: Bé, no ho acabo d’entendre, perquè en el primer contracte ja es parlava de cobrir
els diferents actes de l’agenda social, ho parlava també en genèric. No ho sé, sincerament,
comparant els dos contractes, en què en el primer costava 1.500 euros més IVA, el segon...
Sr. Costa: Bé, jo com que tinc aquí el contracte i aquí hi ha una limitació en el nombre de tot,
no sé quina versió deu tenir vostè, però, en tot cas, no és l’oficial, perquè la limitació que hi
ha està molt ben estipulada en el contracte menor que va acorda la Junta de Govern en la
darrera fase de la legislatura passada. Quan vulgui, seiem i comparem els documents que
vostè i que jo tenim...
Sr. García: Bé, ara mateix, clar, si l’Ajuntament ens demana informació i vostè em diu que no
és correcte, aquí també tindrem...
Sr. Costa: No. Vostè no sé com l’haurà interpretat, però segurament que els Serveis Generals
de l’Ajuntament, que és qui respon a les sol·licituds d’informació li hauran donat la
informació correcta.
Sr. García: Per tant, estem veient la mateixa informació i no veig les diferències,
sincerament, i menys perquè és dupliqui... Bé, més que es dupliqui al segon contracte
respecte al primer...
Sr. Costa: Això és una reflexió personal i les reflexions personals no entren dins de la
pregunta. Per tant, quan vulgui, les fem, d’acord?
Sr. García: Doncs, sí, això estava intentant.
23. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES
CONTRACTACIONS PÚBLIQUES. (PREGUNTA NÚM. 7, R.E. E/000705-2017, DE DATA
03/03/2017).
 A proposta d’Alcaldia, s’acorda RETIRAR la pregunta número 23.
Sr. García: D’altra banda, doncs, no ens sembla bé que se’ns denegui una altra pregunta,
quan en el darrer Ple ja no se’ns va deixar fer la pregunta, que quedés per a aquest Ple, i ara
no se’ns deixa fer-la tampoc. Per tant, en el següent Ple, doncs, haurem de tornar a insistir
en el tema i a veure si d’una vegada se’ns pot respondre.
Sr. Alcalde: Correcte. El que demanem és que concreteu, perquè feu preguntes que
vosaltres teniu al cap, però que en fer la pregunta moltes vegades ningú sap de què es tracta
i no costa re, doncs, ser més concrets tant amb la 5 com amb la 7 que heu presentat, perquè
diu: “És una casualitat que hi hagi casos de procediments de contractes menors en què les
ofertes presentades només compleixin amb els requisits per ser un contracte menor?”

Home, especifiqueu-ho. Si sabeu quina és, digueu-ho. Però, això, fer preguntes i fer
suposicions, doncs, de veritat, no perdrem el temps amb aquest tema. Concreteu-ho i,
llavors, posem a treballar la gent de l’Ajuntament.
Sr. García: Estàvem intentant concretar-ho, però, vaja... Ho concretarem en el següent Ple i
tornarem...
Sr. Alcalde: Doncs, ho heu fet per escrit, doncs, ho concreteu per escrit, perquè són
preguntes, la majoria de preguntes, que amb una trucada o un correu es podrien respondre i
ja està.
Sr. García: Clar, perquè no es publiqui. Ja està, és el que us interessa.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs, en aquest moment, donem el Ple per acabat i, com és habitual,
passem la paraula al públic.
No havent més assumptes a tractar, l’Alcalde, dóna per finalitzada la sessió, essent les 21.30
hores del dia 13 de març de 2017, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en dono fe.

La Secretària

Sra. Mireia Boté i Massagué

Vist i plau
L’Alcalde

Sr. Josep Triadó i Bergés

