
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

• Número: 3/2017 
• Caràcter: ordinària 
• Convocatòria: Primera  
• Data: 10 d’abril de 2017 
• Horari: de 20 h a 21.30 h 
• Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament, situada a la Plaça de la Fàbrica, 1 
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SRA. MAGDA JULIÀ LÓPEZ     3a. TINENT D’ALCALDE  
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EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA: 
 
SR. PEDRO BAILÓN DÍAZ                                                              REGIDOR 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt 



 

ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 2). 
 

2. Despatx Oficial. 
 
 
COMERÇ I CONSUM 
 

3. Aprovació 
inicial de l’Ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària del municipi de 
Premià de Dalt. 

 
 
GOVERNACIÓ 

4. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’estacionament limitat de vehicles a la 
via pública, sota control horari, del terme municipal de Premià de Dalt. 

 
HISENDA 

5. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits. 

 
MOCIONS 
 
 
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU 
CATALÀ (PDeCAT), PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC) I ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA (ERC-AM) 
 

6. Moció dels 
Grup Municipals del PDeCAT, PSC i ERC-AM relativa a la plaga del “Tomicus” i per a 
una explotació sostenible dels boscos del Maresme. (R.E. 1768, de data 30/03/2017).  
 

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

7. Moció del 
Grup Municipal Crida Premià de Dalt sobre el futur urbanístic dels espais que ocupen 



 

els actuals peatges de l’autopista C-32 i dels entorns dels possibles nous accessos a 
projectar a la C-32. (R.E. E/001041-2017, de data 31/03/2017). 

 
8. Moció del 

Grup Municipal Crida Premià de Dalt de suport als estudiants Franz i Adrià, 
represaliats políticament per mobilitzar-se contra el desallotjament de Can Vies. (R.E. 
E/001041-2017, de data 31/03/2017). 
 

9. Moció del 
Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a l’actuació prioritària sobre la plaga del 
“Tomicus” i l’elaboració del model de gestió agroforestal del Maresme. (R.E. 
E/001041-2017, de data 31/03/2017). 
 

 
 

INFORME DE REGIDORIES 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 
 

10. Pregunta 
del Grup Municipal del PP relativa a la revista municipal “La Pinassa”. (Pregunta núm. 
1, R.E. E/001029-2017, de data 31/03/2017). 
 

11. Pregunta 
del Grup Municipal del PP relativa a l’enllumenat del municipi. (Pregunta núm. 2, R.E. 
E/001029-2017, de data 31/03/2017). 
 

12. Pregunta 
del Grup Municipal del PP relativa als darrers actes vandàlics en el municipi. (Pregunta 
núm. 3, R.E. E/001029-2017, de data 31/03/2017). 
 

13. Pregunta 
del Grup Municipal del PP relativa a les entrevistes realitzades als portaveus dels 
Grups Municipals.  (Pregunta núm. 4, R.E. E/001029-2017, de data 31/03/2017). 
 



 

14. Pregunta 
del Grup Municipal del PP relativa a la portada de la revista municipal “La Pinassa”. 
(Pregunta núm. 5, R.E. E/001029-2017, de data 31/03/2017). 
 

15.  Pregunta 
del Grup Municipal del PP relativa al Multiesport Jove. (Pregunta núm. 6, R.E. 
E/001029-2017, de data 31/03/2017). 
 

16. Pregunta 
del Grup Municipal del PP relativa a la pàgina web municipal. (Pregunta núm. 7, R.E. 
E/001029-2017, de data 31/03/2017). 
 

17. Pregunta 
del Grup Municipal del PP relativa a la possibilitat de modificar una senyalització de 
trànsit. (Pregunta núm. 8, R.E. E/001029-2017, de data 31/03/2017). 
 
 

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

18. Pregunta 
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a si ha arribat als centres educatius o 
les AMPES la campanya LGBTIFÒBICA. (Pregunta núm. 1, R.E. E/001041-2017, de data 
31/03/2017). 
 

19. Pregunta 
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a l’arribada tardana de la revista 
municipal “La Pinassa” del mes de març. (Pregunta núm. 2, R.E. E/001041-2017, de 
data 31/03/2017). 
 

20. Pregunta 
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a les audiències públiques. (Pregunta 
núm. 3, R.E. E/001041-2017, de data 31/03/2017). 
 

21. Pregunta 
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la porteria de la pista de la petanca. 
(Pregunta núm. 4, R.E. E/001041-2017, de data 31/03/2017). 
 



 

22. Pregunta 
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la solució al camí a l’escola Santa 
Anna. (Pregunta núm. 5, R.E. E/001041-2017, de data 31/03/2017). 
 

23. Pregunta 
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la pavimentació de la Plaça de la 
Vila. (Pregunta núm. 6, R.E. E/001041-2017, de data 31/03/2017). 
 

24. Pregunta 
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la petició d’informació sobre 
empreses contractades. (Pregunta núm. 7, R.E. E/001041-2017, de data 31/03/2017). 
 

25. Pregunta 
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa als procediments per a contractes 
menors. (Pregunta núm. 8, R.E. E/001041-2017, de data 31/03/2017). 
 

26. Pregunta 
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa als informes previs a les obres 
d’urbanització de la Cisa. (Pregunta núm. 9, R.E. E/001041-2017, de data 31/03/2017). 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Sr. Alcalde: Benvinguts al Ple del mes d’abril de l’Ajuntament de Premià de Dalt. Disculpeu 
aquests minuts de retard. Estàvem també en Consell d’Administració de la Societat 
Municipal. 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 2). 

Sr. Alcalde: No sé si hi ha alguna esmena, per part d’algú? Alguna esmena? No? 

 Sotmesa l’acta número 2 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) “La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del dia 3 d’abril de 2017, va acordar la 
contractació temporal a temps parcial i en virtut del contracte d’interinitat, la persona 
que s’indica  a continuació: 
 

Cognoms i Nom de la 
Persona Contractada 

Vigència del Contracte Dedicació 
Setmanal 

Categoria 
professional Data Inici Data Fi 

Nieto Gómez, Anna 04-04-2017 

Fins a la cobertura 
de la plaça en la 
forma legalment 
establerta o la 
seva amortització. 

27,00 h. 
Conserge 
d’edificis 
municipals 

 
 
2) La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del dia 3 d’abril de 2017, va acordar la 

contractació temporal a jornada complerta i en virtut del contracte d’interinitat, les 
persones que s’indiquen  a continuació: 

 
Cognoms i Nom de la 
Persona Contractada 

Vigència del Contracte Dedicació 
Setmanal 

Categoria 
professional Data Inici Data Fi 

Pardo Maldonado, 
Montserrat 

04-04-2017 

Fins a la cobertura 
de la plaça en la 
forma legalment 
establerta o la 
seva amortització. 

37,50 h. Educadora 
infantil Torrent Abad, Sílvia 

 
 
3) Per decret d’Alcaldia de data 30 de març de 2017, es va autoritzar l’adscripció temporal 

en comissió de serveis a la persona que s’indica a continuació: 
 
 

Cognoms i Nom de la 
Persona Contractada 

Vigència del Contracte Dedicació 
Setmanal 

Categoria 
professional Data Inici Data Fi 

Sainz-Rozas Hurtado, 
Jorge 01-04-2017 31-03-2018 37,50 h. Agent de policia 

” 
 

Sr. Alcalde: Bé, abans m’ho he deixat. Disculpar l’absència del regidor Pedro Bailón. Avui, per 
motius personals, no podrà ser-hi, eh?, que consti en acta que no hi és. 

 

COMERÇ I CONSUM 



 

 

3. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL MERCAT DE VENDA NO 
SEDENTÀRIA DEL MUNICIPI DE PREMIÀ DE DALT. 

Sr. Alcalde: Abans, hi ha una esmena, que passem al regidor perquè us la comenti. 

Sr. Medina: Sí. Avui, aprovaríem l’ordenança. Hi ha una petita esmena, que a l’annex de 
l’Ordenança de mercat ambulant surten 20 parades i hi hauria de sortir 21, que són 13 
d’alimentació i 8 de no-alimentació. I, bé, que m’accepteu la petita esmena. Hi va haver un 
petit problema de transcripció de..., n’havien de ser 21 i en són 20. 

Moltes gràcies. 

La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent: 

“Vist el que estableixen els articles 22.2 d) i 49  de la LBRL, l’article 178 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i el 63 del ROAS en quant a la tramitació del procediment d’aprovació de les 
Ordenances Locals, indicant que la proposta del text normatiu s’ha de sotmetre a aprovació 
inicial pel Ple, una vegada adoptada l’aprovació inicial s’ha de sotmetre l'expedient a 
informació pública i audiència dels interessats pel termini mínim de trenta dies per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments. Posteriorment s’ha de procedir a la resolució de 
totes les reclamacions i suggeriments presentades dins de termini i a la seva aprovació 
definitiva pel Ple. En cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació 
provisional s'entendrà elevat a definitiu, sense necessitat d’ulterior acord de la corporació. 
L’ordenança no entrarà en vigor fins que no s’hagi procedit a la publicació íntegra del seu 
text en el Butlletí Oficial de la Província.  

Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria de la Corporació, aquesta regidoria de Comerç i 
Consum, en virtut de les competències delegades per Decret de l’Alcaldia de data 23 de juny 
de 2015,  proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 

1. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària 
del municipi de Premià de Dalt, segons el redactat que s’adjunta a aquesta proposta 
com a Annex. 

2. SOTMETRE l’esmentada Ordenança a informació pública per a la formulació de 
reclamacions i al·legacions, per un termini de TRENTA DIES HÀBILS, a través de la 
inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 



 

(BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. 

3. DETERMINAR que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en 
cas de no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial de 
l’Ordenança esdevindrà definitiva. 

4. INDICAR que, d’acord amb el que s’estableix a la seva Disposició Derogatòria, 
l’entrada en vigor de la nova Ordenança Municipal de l’Ajuntament de Premià de Dalt 
reguladora de la venda no sedentària, deixarà sense efecte totes les normes 
municipals en vigor que regulin els conceptes que són objecte d’aquesta ordenança, i 
tota la normativa d’igual o inferior rang, que s’oposi al contingut formal o 
procediment de la present ordenança.” 

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

Sr. García: Bé, bona tarda. Nosaltres tant en aquest punt de l’ordre del dia com en el 
següent, farem una abstenció perquè, per una banda, estem d’acord que s’han d’actualitzar 
aquestes ordenances i, bé, podríem parlar de més aspectes durant el període d’al·legacions, 
però el que hem vist és que hi ha un període previ de consulta que no acabem de veure bé 
com s’ha fet, perquè es diu que no hi ha hagut suggeriments per part de la ciutadania i, en 
teoria, es podien fer aquests suggeriments a través de la pàgina web, però hem vist que no... 
Bé, segurament, no s’ha publicitat suficientment, perquè, bé, de fet, nosaltres mateixos no 
teníem constància d’això i, bé, no ens havia arribat tampoc ni a la pàgina web ni al correu on 
arriben les publicacions de la web a la gent que hi està subscrita. 

Per tant, entenem que bé, s’hauria de millorar en això i, per això, fem aquest vot 
d’abstenció. 

Gràcies. 

Sr. Alcalde: Hi ha algun comentari més? No? Doncs, passem a votació. 

 Sotmesa la proposta a votació, per 14 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC i PP), i 2 
abstencions (CRIDA) dels 16 membres presents. 
  
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del número legal de membres de la corporació. 

 



 

GOVERNACIÓ 

 

4. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT LIMITAT DE 
VEHICLES A LA VIA PÚBLICA, SOTA CONTROL HORARI, DEL TERME MUNICIPAL DE PREMIÀ 
DE DALT. 

La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent: 

“Vist el que estableixen els articles 22.2 d) i 49  de la LBRL, l’article 178 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i el 63 del ROAS en quant a la tramitació del procediment d’aprovació de les 
Ordenances Locals, indicant que la proposta del text normatiu s’ha de sotmetre a aprovació 
inicial pel Ple, una vegada adoptada l’aprovació inicial s’ha de sotmetre l'expedient a 
informació pública i audiència dels interessats pel termini mínim de trenta dies per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments. Posteriorment s’ha de procedir a la resolució de 
totes les reclamacions i suggeriments presentades dins de termini i a la seva aprovació 
definitiva pel Ple. En cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació 
provisional s'entendrà elevat a definitiu, sense necessitat d’ulterior acord de la corporació. 
L’ordenança no entrarà en vigor fins que no s’hagi procedit a la publicació íntegra del seu 
text en el Butlletí Oficial de la Província.  

Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria de la Corporació en data 28 de març de 2017, 
aquesta regidoria de Governació, en virtut de les competències delegades per Decret de 
l’Alcaldia de data 23 de juny de 2015,  proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següents 

ACORDS: 

1. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança reguladora de l’estacionament limitat de 
vehicles a la via pública, sota control horari del terme municipal de Premià de Dalt, 
segons el redactat que s’adjunta a aquesta proposta com a Annex. 

2. SOTMETRE l’esmentada ordenança a informació pública per a la formulació de 
reclamacions i al·legacions, per un termini de TRENTA DIES HÀBILS, a través de la 
inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. 



 

3. DETERMINAR que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en 
cas de no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial de 
l’ordenança esdevindrà definitiva. 

4. INDICAR que, d’acord amb el que s’estableix a la seva Disposició Derogatòria,  l’entrada 
en vigor de la nova Ordenança Municipal de l’Ajuntament de Premià de Dalt 
reguladora de l’ordenança reguladora de l’estacionament limitat de vehicles a la via 
pública, sota control horari del terme municipal de Premià de Dalt, deixarà sense 
efecte totes les normes municipals en vigor que regulin els conceptes que són objecte 
d’aquest reglament, i tota la normativa d’igual o inferior rang, que s’oposi al contingut 
formal o procediment de la present ordenança.” 

Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha algun comentari de la mateixa? 

Sr. Ruffo: Sí. Bé, bona nit. Nosaltres votarem a favor l’ordenança i, que consti, agrair al 
regidor senyor Tintoré l’explicació a la reunió la setmana passada, va quedar clar i, per tant, 
creiem que és necessari. I, per tant, farem un vot a favor. 

Sr. Alcalde: Més intervencions? No? 

El sentit de votació, l’ha dit abans, abstenció. 

Sr. García: Sí, sí. Simplement, el que hem comentat abans era vàlid per a les dues. 

Gràcies. 

Sr. Alcalde: Bé, dintre d’aquesta zona, el que fem a nivell de Premià de Dalt també posar una 
mica dintre una ordenança tot el que eren les zones blaves gratuïtes que teníem al poble: la 
primera zona que es va fer, doncs, al nucli antic; la segona, que es va fer en el barri Santa 
Anna i fem aquesta ampliació, doncs, també cap a la zona de Can Vilar i Floresta. És una 
primera fase i valorarem si això, més endavant, ho anem ampliant, que és gratuït per a 
residents i, doncs, han estat dues hores –una hora en el nucli antic i dues hores en la zona 
des del barri Santa Anna fins a Can Vilar– d’estacionament limitat amb dues hores gratuïtes 
d’aparcament qualsevol visitant que hi pugui haver. 

Es deixen unes zones lliures també per a aparcament lliure, però tots els residents d’aquella 
zona tindrien targeta de resident per poder aparcar, doncs, dintre del seu àmbit d’actuació. 

Molt bé. Doncs, passem a votació. 

 Sotmesa la proposta a votació, per 14 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC i PP), i 2 
abstencions (CRIDA) dels 16 membres presents. 



 

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

 

HISENDA 

 

5. APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 

La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent: 

“Atès que de conformitat amb allò que preveuen les Bases d’Execució, les esmentades 
factures han estat fiscalitzades per la Intervenció i han seguit els tràmits de comunicació als 
òrgans competents, amb caràcter previ o posterior a la seva tramitació. 

Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal en data 29 de març de 2017.  

Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per 
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 4 de març de 2016, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords:  

Primer. APROVAR el reconeixement de crèdits a favor dels creditors que figuren a la relació 
annexa i que a l’efecte s’aprova, per un total de 5.065,97 € per prestació de serveis i 
subministraments i aprovar en allò que calgui les factures on s’han formalitzat. 

Segon. APLICAR amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017 els crèdits corresponents a les 
respectives aplicacions pressupostàries. 

Tercer. COMUNICAR aquest acord al Servei d’Intervenció.” 

Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha comentaris? 

Sr. Ruffo: Sí. Gràcies, senyor Alcalde. Nosaltres, en aquest punt, votarem en contra. 
Normalment, mai ho fem, eh?, en aquests temes tant burocràtics, no? Però, clar, comencem 
a mirar la relació de pagaments que s’han d’aprovar i en veiem un de l’entitat a l’AMI de 
1.115 euros, de l’any 2016. I, aprofitant que vam demanar l’expedient, una mica de gruix, 
però, bé, tenim l’expedient, el llegim. No el demanem per demanar. I veiem que en una part 
de l’expedient –això és a més a més, no?, però nosaltres ho diem– hi ha un informe on 
l’adhesió a aquesta associació és desfavorable, quant al fons dels estatuts reguladors de 
l’Associació de Municipis per la Independència, atès que la seva finalitat excedeix l’àmbit 



 

competencial de l’ens local. Això no és de cap tribunal ni de cap res; això és de la Secretària 
de la corporació. Jo crec que si tenim una secretària i fa el seu treball bé, podríem fer-li cas, 
no? O què passa? Que si la Secretària diu que està malament, no li fem cas? Però si està bé, 
li fem cas? Jo crec que, si tenim una Secretària li podríem fer cas i, ena quest cas, no seguir 
pagant una associació, que ja va dir la Secretària en el seu dia, i va fer un informe, que era 
desfavorable la seva adhesió. 

Per tant, votarem en contra. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha més intervencions? 

Sr. García: Bé, no. Només, nosaltres hi votarem a favor. Simplement, volíem dir, doncs, que 
sí que creiem hi ha algunes factures que es paguen ara i que són de fa bastants mesos i 
entenem que, potser, es podrien pagar abans en alguns casos. 

Sobre l’altre tema, bé, ja n’hem parlat moltes vegades. Nosaltres considerem que si la 
majoria de la ciutadania ha votat uns partits que són majoria en aquest Ajuntament i que 
demanen l’adhesió a l’AMI per seguir la petició de la gent que els ha votat, doncs, això 
s’hauria de poder fer i no veiem, realment, un problema legal tampoc. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Alguna intervenció més? Doncs, passem a votació. 

 Sotmesa la proposta a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC i CRIDA) i 1 
vot en contra (PP) dels 16 membres presents. 
  
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del número legal de membres de la corporació. 

 

MOCIONS 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Passem ja a l’apartat de mocions. 

 

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU 
CATALÀ (PDeCAT), PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC) I ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA (ERC-AM) 
 
6. MOCIÓ DELS GRUP MUNICIPALS DEL PDECAT, PSC I ERC-AM RELATIVA A LA PLAGA DEL 
“TOMICUS” I PER A UNA EXPLOTACIÓ SOSTENIBLE DELS BOSCOS DEL MARESME. (R.E. 
1768, DE DATA 30/03/2017) 



 

 
La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent: 

“Atès que: 

1. L’ús de la biomassa forestal per a la producció d’energia tèrmica s’està implantant de 
forma generalitzada a tot Europa. L’augment dels preus dels combustibles fòssils, la 
necessitat de disminuir la dependència energètica exterior que tenen molts països, molt 
especialment el nostra i, en general, per tots els aspectes mediambientals positius de la 
bioenergia de la biomassa, han facilitat que s’estiguin produint importants avenços 
tecnològics tant en la producció de la matèria primera com en les instal·lacions 
tèrmiques. 

2. Més del 90% dels boscos del Maresme són de propietat privada que pertany 
aproximadament a més de 5.000 propietaris dels quals hi un percentatge molt baix 
associats i amb una  superfície mitjana que no arriba a les 4 Ha.  

3. S'ha produït un abandonament per part dels propietaris de la gestió, per la poca 
rendibilitat de les mateixes, de les feines tradicionals del bosc i per tant de la seva cura i 
bona conservació. Aquest fet, provoca el creixement de la massa forestal i el sota bosc, 
debilitant els arbres, que unit a la sequera dels boscos, ha facilitat que algunes 
afectacions endèmiques en els pins, especialment el "Tomicus", tinguin en aquests 
moments la característica de plaga, que obliga a tallar l'arbre per impedir que es 
propagui, a més que els arbres morts per aquesta causa i per la sequera són un greu 
perill d'incendi del bosc. 

4. Els arbres de la Serralada Marina que forma part de la Serralada Litoral Catalana, són a 
més, fonamentals per retenir l'aigua de les pluges tempestuoses i evitar riuades nocives 
per a l'home, els cultius i els habitatges. 

5. Si no es no prenen mesures, es corre el risc de la desaparició d'importants zones de 
boscos, a causa de les diferents amenaces que provocaran conseqüències molt negatives 
per al medi ambient, el paisatge i la biodiversitat. 

6. Hi ha altres zones del País que estan explotant econòmicament els boscos amb la 
biomassa, amb la fusta i amb altres formes d'explotació, que a més d'obtenir un benefici 
econòmic, mantenen en perfecte estat els boscos, evitant els riscos de desaparició dels 
mateixos a llarg termini. Nomes a la província de Barcelona es calcula un potencial de 
biomassa de 340.000t/any 



 

7. La Generalitat a través del Consell Comarcal ha disposat de 100.000 € de subvenció per a 
l'eradicació del "Tomicus" que encara que probablement seran insuficients, és un primer 
pas en la bona direcció, ja que la subvenció es donaria als propietaris a través de les 
associacions, per fomentar precisament la potenciació de les mateixes. 

8. Atès que el Consell Comarcal va aprovar el 21 de març de 2017 demanar a la Generalitat 
de Catalunya la Declaració de “Zona d’Urgència” dels boscos del Maresme per a fer front 
als efectes del canvi climàtic. 

És per això que els grups municipals de PSC, PDeCAT  I ERC de Premià de Dalt demanem al Ple 
l'adopció dels següents 

ACORDS 

1. Potenciar per part de l'Ajuntament l'associacionisme dels propietaris de parcel·les 
de boscos, a fi d'obtenir les subvencions per als treballs per a l'eradicació de les 
plagues, especialment del "Tomicus", així com per afavorir l'explotació sostenible 
dels boscos. 

2. Fomentar xerrades, taules rodones, tallers, etc. en col·laboració amb el Consell 
Comarcal i dirigits a sensibilitzar d’aquesta problemàtica tant a la població en 
general, com especialment als propietaris de boscos. 

3. Aprofitar els treballs d’eradicació del “Tomicus” per potenciar que les Associacions 
de Propietaris Forestals puguin fer els plans d’ocupació i formació adreçats als 
treballs de manteniment i explotació sostenible dels boscos. 

4. Afavorir les instal·lacions de biomassa en equipaments municipals i, a poder ser 
amb biomassa de proximitat, per ajudar a la gestió del boscos del Maresme. 

5. Instar la Diputació i la Generalitat a incrementar els recursos per a l’eradicació de 
les plagues als boscos, així com per estimular l’explotació sostenible dels 
mateixos. 

6. Traslladar aquests acords a la Generalitat, Diputació i Consell Comarcal, així com 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les Associacions de 
Propietaris Forestals.” 

Sr. Alcalde: Si vols afegir una mica. 

Sr. Monleón: Sí. Bé, simplement, el que volia comentar és que, arrel d’unes trobades amb el 
Consell Comarcal, a través de la Delegació de Medioambiente, vàrem detectar un problema 



 

important, aquí, als boscos del Maresme i enteníem una sèrie de pobles del voltant que calia 
prendre algun tipus de decisió també política. 

Per part de Medi Ambient, s’ha fet una tasca importantíssima, sobretot, perquè hi ha un 
tècnic, que és l’Oriol Bassas, que és alguna cosa més que un tècnic, és una persona molt 
entregada, i ens ha donat moltes pistes. I enteníem que el vehicle més adient per intentar 
resoldre el problema, no només del “Tomicus”, sinó també, aprofitant el tema del 
“Tomicus”, fer un desenvolupament sostenible dels boscos, que són fonamentals per al 
Maresme, hem decidit que, al final, era molt oportú que els Ajuntaments s’impliquessin a 
través de mocions i treballessin tot el que és el tema de l’associacionisme dels propietaris, 
perquè cal tenir en compte que, aquí, al Maresme, aproximadament, hi ha uns 5.000 
propietaris de boscos, amb una mitjana de 4 hectàrees, amb la qual cosa és molt complicat 
poder fer coses directament. Per tant, era molt important que els Ajuntaments prenguessin 
un tipus de decisió, no? 

I, per tant, aprofitant, valgui la dita que “no hay mal que por bien no venga”, doncs, 
aprofitant el tema del “Tomicus”, potenciar el desenvolupament sostenible dels boscos. 
Perquè si dels boscos se n’obté un rendiment, els propietaris cuidaran els boscos. Si no en 
tenen cap benefici, doncs, els boscos s’abandonen i, lògicament, les plagues, el “Tomicus” i, 
en fi, tot, doncs, és un problema. 

Per tant, jo crec que als boscos tenim aquí no solament una defensa natural enfront de les 
tempestes, sinó que, a més, la possibilitat de creació de biomassa i, per tant, de fer un tema 
important per als propietaris. 

I aquest és una mica el sentit de la moció. 

Sr. Alcalde: Hi ha intervencions?  

Sr. Ruffo: Per dir que la votarem a favor. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Més intervencions? 

Sr. García: Bé, nosaltres, òbviament, compartim en bona part la importància de la 
problemàtica, no?, i de fet, ha coincidit que hem acabat presentant dues mocions sobre el 
mateix tema, el que passa és que amb una visió una mica diferent sobre com creiem que 
s’hauria d’abordar, no?, i de solucionar el problema. 

Nosaltres, bé, el que demanaríem en aquesta moció és que, si s’hi afegissin els punts que 
nosaltres considerem també importants, i que són els que presentàvem nosaltres a la 
nostra, doncs, la votaríem a favor. 



 

Aquest punts serien, bàsicament, el segon, tercer, quart i cinquè punts de la nostra moció i, 
en cas que no, també entenem que es podrien votar les dues mocions a favor, però em 
sembla que la voluntat per part del Govern no és aquesta. 

Bàsicament, explicar... Si després tenim la nostra moció ja intentarem no repetir-ho, però, 
bàsicament, el que nosaltres voldríem afegir és que creiem que aquest tema és un tema 
comarcal, és un tema territorial i s’hauria de tractar en aquest nivell, perquè funcioni, no? I, 
per tant, el que es demana és que es creï una mesa multidisciplinària a tot el territori i que, a 
més, doncs, això, inclogui gent de totes les disciplines i tots els sectors implicats, des de les 
Agrupacions de Defensa Forestal, a entitats ecologistes, les associacions de propietaris 
també, tècnics, etcètera. 

Aquesta mesa, també, la nostra idea és que serviria no només per a aquest tema concret 
d’ara, sinó, precisament, per anar treballant en aquesta gestió agroforestal que s’hauria de 
fer en l’àmbit de territori de cara a un futur, perquè el problema de base de tot plegat és, 
precisament, que no hi ha hagut una gestió durant molt de temps, en part, pel problema que 
tots són propietaris privats, no? 

Per tant, afegiríem això i, d’altra banda, doncs, garantir que hi hagi informació sobre tot el 
que s’està fent i quines empreses estan participant en aquestes tasques contra la plaga i 
també, doncs, que es faci un seguiment dels treballs que s’estan fent, perquè hem vist que 
en alguns municipis, doncs, hi ha hagut actuacions que no són correctes. 

Per tant, demanaríem, doncs, que s’afegissin aquests punts. 

Gràcies. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Jo crec que això es va parlar a la Junta de Portaveus i, bé, en aquest 
àmbit, es mantenen els mateixos punts de la moció i que si us voleu afegir a la votació, 
doncs, crec que són temes que no...  

Dir que també en l’àmbit comarcal, aquest procés participatiu, la voluntat és crear una 
agència de boscos, que des de fa ja un temps... Aprofitar també per felicitar els tècnics del 
Consell Comarcal, perquè, realment, són gent implicada i estan fent bona feina. Des de fa un 
temps, s’ha fet un front comú amb el Consell Comarcal, Diputació, Generalitat, associacions 
de propietaris forestals, ADF i també tots els tècnics, doncs, de medi ambient dels diferents 
Ajuntaments de la comarca per actuar de manera conjunta. 

Com veiem, tenim una comarca de diferent situació. Tenim un Baix Maresme amb una 
gestió, doncs, adequada durant molts anys, eh?, per tots els propietaris que hi ha hagut en 



 

aquesta zona. En canvi, de Mataró fins a Sant Pol, hi ha una deixadesa total durant molts 
anys i només hem de passar per l’autopista i veure la realitat de la muntanya com està, no? 

Aquí, s’ha fet gestió, s’han aclarit boscos, aquestes associacions han participat; en canvi, al 
que és el Maresme Nord, doncs, aquesta gestió no s’ha fet adequadament i, per tant, és 
important fer un front comú entre totes les administracions i via l’Agència de Boscos serà un 
moment de fer aquest procés participatiu. 

L’actuació a curt termini està clara i la tenen clara quina ha de ser, per això és necessiten 
més recursos, per això es demana tant a diputació com a Generalitat que donin més 
recursos per poder actuar, doncs, per netejar les muntanyes que, en aquest moment, doncs, 
tenim seques, ja sigui per sequera com per “Tomicus” i on s’ha de fer una gestió sostenible a 
mig termini i a llarg termini, perquè la nostra muntanya canviarà, el canvi climàtic, doncs, 
està afectant, doncs, l’increment de temperatura mitjana i la disminució de les 
precipitacions que estan havent, doncs, el que està fent és que la nostra muntanya, els 
nostres pins de tota la vida estan en una situació incòmode i dèbil i aquest tal “Tomicus”, 
que és un escarbat que està aquí de tota la vida, doncs, està afectant, els està assecant i els 
està matant, no? 

Per tant, creiem que la manera, doncs, de gestionar és via aquest front comú que ja des de 
fa un temps que porta fent-se. Des de l’any 2012 hi ha informes del Consell Comarcal 
alertant, doncs, d’aquesta plaga i, realment, les actuacions s’estan fent des de fa 
aproximadament un any. Hi ha hagut unes aportacions per part de Generalitat i Diputació, 
però creiem que són insuficients per poder actuar a tot el territori que hi ha en aquest 
moment malmès, no? 

Per tant, passem a votació de la proposta. 

Sr. García: Puc parlar un segon? Només anava a contestar. No, no. Bé, simplement, remarcar 
que el tema que hi hagi una agència tècnica que es creï ara, doncs, nosaltres considerem que 
també faltaria, doncs, aquesta vessant també més ciutadana de les entitats i més política de 
gestió, que creiem que en aquest cas falta. Per això, seguim pensant que seria bo una mesa 
encara més àmplia. 

Gràcies. 

Sr. Alcalde: Aquí, la diferència és que aquesta agència de boscos ha de fer aquest procés 
participatiu amb tota la gent, igual que els Ajuntaments o les administracions fan processos 
participatius, aquesta agència és la que ha de vehicular perquè tot sigui homogeni a tota la 



 

comarca, no? És la diferència de criteri que hi ha, no? I, més, proposada per la part, doncs, 
també tècnica, que és la més eficient per gestionar aquest problema que tenim ara, no? 

Per tant, passem a votació. 

Sr. García: La diferència que ha dit no és la que és, però, vaja... 

Gràcies. 

 Sotmesa la moció a votació, per 14 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC i PP) i 2 
abstencions (CRIDA) dels 16 membres presents. 
  
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria absoluta 
del número legal de membres de la corporació.   

 
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMÀ DE DALT - CUP - PA 
 
7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT SOBRE EL FUTUR URBANÍSTIC 
DELS ESPAIS QUE OCUPEN ELS ACTUALS PEATGES DE L’AUTOPISTA C-32 I DELS ENTORNS 
DELS POSSIBLES NOUS ACCESSOS A PROJECTAR A LA C-32. (R.E. E/001041-2017, DE DATA 
31/03/2017). 

La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent: 

“El 2021 ha d’acabar el peatge de l’autopista del Maresme. 

El Govern de la Generalitat, del qual depèn la concessió d’aquesta autopista, va adoptar el 
compromís de complir la Declaració del Maresme impulsada per la Coordinadora Preservem 
el Maresme, que demana: 

- Convertir l’autopista C-32 Montgat-Palafolls en una via ràpida de comunicació comarcal i 
lliure de peatge per l’any 2016. 

- Recuperar la façana litoral convertint la N-II en una via cívica. 

- Establir un nou model de mobilitat basat en la sostenibilitat, l'ordenació del territori i el 
transport públic. 

A la Mesa del Parlament de 13.09.2016 es va presentar un informe relatiu al control del 
compliment de la Resolució 29/XI sobre l’autopista C-32 de Montgat a Palafolls, per la qual el 
Parlament instava al Govern a donar compliment a aquests compromisos. 



 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha redactat l’anomenat Pacte per la Mobilitat del 
Maresme en el qual s’aborda la necessitat de reconvertir l’actual C-32, la creació de nous 
accessos, i d’altres actuacions. 

La possibilitat de la fi dels actuals peatges i de la seva concessió a Abertis -que compta amb 
el consens de la població i les forces polítiques i cíviques- implicaria a curt o mitjà termini el 
desmantellament dels peatges físics. Cal pensar en com restaurarem i recuperarem per a ús 
públic els grans espais públics que ara ocupen aquests peatges i les seves instal·lacions 
annexes. Per això ens sembla imprescindible que els ajuntaments afectats blindin 
urbanísticament a curt termini aquests espais formats pels vials, les cabines, els accessos 
amb grans giratoris i instal·lacions molt diverses. Ja que si no es limiten urbanísticament els 
futurs usos d’aquests espais que quedarien alliberats, seran pols d’atracció per a la ubicació 
de complexos comercials o residencials que actuaran com a hams on els taurons de 
l’especulació immobiliària i les cadenes del gran comerç i oci massificat hi voldran ubicar els 
seus projectes elitistes i destructors del territori i del petit comerç. 

Per contra, creiem que cal donar-los una ocupació ben diferent. Aquests espais són una gran 
oportunitat per restaurar grans peces de paisatge trinxat per l’autopista, per retornar part 
de la morfologia, ara trencada, del relleu... El retorn paisatgístic reforçaria el caràcter de 
separador verd entre els municipis afectats, recuperant-hi espais naturals forestals o 
agrícoles amb pantalles arbrades als marges de l’autopista. La permeabilització d’aquestes 
grans àrees aportaria grans quantitats d’aigua als aqüífers i disminuiria els cabals dels 
desguassos actuals, i s’hi podria restituir el curs dels torrents afectats. 

Desmantellar-los per restituir la terra al poble, planificant-hi espais verds i agrícoles, 
recuperant-hi trams de camins tradicionals, ubicant-hi vials per a vianants i bicicletes, 
aparcaments arbrats lligats a nusos intermodals de connexió amb xarxes d’autobús interurbà 
per a potenciar aquest servei..., són propostes que generarien opcions engrescadores, 
possibilitant alhora processos participatius que haurien de generar-se amb visió de 
planificació intermunicipal i mancomunada. 

Aconseguir aquestes restauracions seria una exemplificació real i simbòlica del retorn del 
deute ambiental i territorial que hem heretat i ens faria avançar en una nova cultura del 
territori. 

Paral·lelament, els possibles nous accessos projectats a la C-32 podrien actuar també com a 
pols d’atracció de les activitats econòmiques citades anteriorment i, per tant, caldria també 
estudiar el blindatge urbanístic dels seus entorns. Tenint en compte que les propostes del 
Pacte de Mobilitat Sostenible del Maresme elaborades per la Generalitat contemplen la 



 

necessitat d’elaborar plans de mobilitat intermunicipal, entenem que aquesta eina de 
planejament hauria d’incorporar aspectes urbanístics com el que exposem. 

Entenem que ara més que mai, tenint en compte la urgència ambiental que suposen els 
escenaris de canvi climàtic i crisi energètica, i d’exhauriment del sòl i col·lapse de la mobilitat 
a la comarca, cal planificar mobilitat i urbanisme alhora, evitant que els canvis en 
infraestructures generin expectatives que impliquin un augment de la mobilitat en vehicle 
privat, com és el cas dels complexos comercials o urbanitzacions disperses, entrant en clara 
contradicció amb l’objectiu de mobilitat i territori sostenibles que es pretén en la nova 
ordenació de la mobilitat. 

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

ACORDS 

PRIMER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que expressi de forma clara i vinculant que 
no es renovaran els peatges de l’autopista C-32 a la fi de la concessió que hi ha actualment 
vigent fins el 2021. 

SEGON.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya el retorn als respectius municipis dels espais 
ocupats ara pels peatges de l’autopista C-32, incloent per tant el retorn a Premià de Dalt de 
la part del peatge i dels seus terrenys i instal·lacions adjacents que correspon al nostre terme 
municipal. 

TERCER.- Iniciar els estudis urbanístics i de mobilitat anticipatoris necessaris per tal que, en el 
moment en què s’alliberin els peatges, i en el nostre cas el que connecta l’autopista amb la 
Carretera de Vilassar, que afecta en part al nostre terme municipal, quedin «blindats» 
urbanísticament els espais que ara ocupa aquest peatge físic, els vials, accessos i 
instal·lacions respectives i els entorns immediats, amb una perspectiva de restitució del bé 
comú, paisatgístic i ecològic d’aquests espais públics i els seus entorns, impedint que la seva 
classificació urbanística futura generi pols d’atracció de projectes immobiliaris o comercials 
generadors de mobilitat insostenible. Aquests estudis haurien de tenir, en el possible, una 
orientació de col·laboració intermunicipal, complementant els Plans Intermunicipals 
proposats pel Pacte de Mobilitat. 

QUART.- En el mateix sentit, iniciar els estudis urbanístics i de mobilitat anticipatoris 
necessaris per tal de «blindar» urbanísticament els possibles nous accessos projectats a la C-
32 que afectin al nostre municipi, com l’accés previst a l’alçada del polígon industrial La 
Suïssa, i els seus entorns, impedint que la seva classificació urbanística futura generi pols 
d’atracció de projectes immobiliaris o comercials generadors de mobilitat insostenible. De la 



 

mateixa manera, els estudis haurien de tenir, en el possible, una orientació de col·laboració 
intermunicipal, complementant els Plans Intermunicipals proposats pel Pacte de Mobilitat. 

CINQUÈ.- Instar la Generalitat de Catalunya a obrir la participació en el Pacte per la 
Mobilitat Sostenible del Maresme a institucions, entitats i sectors afectats. 

SISÈ.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Consell Comarcal del Maresme, al Parlament 
de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya.” 

Sr. Alcalde: Hi ha intervencions? 

Sr. Ruffo: Sí. Gràcies, senyor Alcalde. Bé, a veure, la moció diu una mica de tot, no? Podem 
estar d’acord amb la majoria de punts, però, per exemple, és el de sempre, el punt tercer i el 
punt quart. Crear estudis sobre una cosa que no sabem què passarà jo crec que és perdre el 
temps i perdre recursos, al cap i a la fi, els tècnics que tenim. El primer punt i el segon, 
doncs, sí, jo crec que ja van sent hora que la Generalitat no renovi la concessió, doncs, a 
l’autopista, la C-32, en aquest cas, que ja porta molts anys de demora i continuem pagant. I, 
bé, punt cinquè i punt sisè, doncs, sí, bé, si hi ha un pacte per la mobilitat sostenible del 
Maresme, doncs, sí, ens sembla bé, no? Però nosaltres, si treuen els punts, els podríem 
aprovar la moció. Els punts de l’estudi. Perquè, a més, fan unes incisions a l’estudi, que ja 
tenen fet vostès l’estudi, perquè comencen a dir que, bé, “iniciar estudis urbanístics i de 
mobilitat anticipatoris, necessaris per tal de blindar urbanísticament els possibles nous 
accessos.” I continuen i diuen com han de ser els estudis i, per tant, ja estan limitant. Si ja 
estan fent l’estudi al tècnic, quin estudi volen fer? 

Nosaltres, si eliminen aquests punts, els la votarem a favor; sinó, doncs, no podrem votar-la. 

Sr. Alcalde: Més intervencions? 

Sr. García: Bé, agraïm poder-la aprovar en cas de treure alguns punts, però, clar, òbviament, 
doncs, són els punts que considerem més importants en aquest tema. Els dos temes són 
importants, però, si fer una moció també és per això, no? Per tant, tampoc veiem gaire lògic 
de treure’ls ara, no? 

D’altra banda, doncs, bé, sí que considerem que el primer punt, òbviament, és molt 
important, perquè, sobretot, a més, ara que estan sortint notícies que Abertis ara vol 
intentar tenir un peatge a l’ombra i la Generalitat està, segurament, per la labor, doncs, que, 
realment, es reafirmi el compromís amb el document en què es van adherir els partits en el 
seu moment, no?, de Preservem el Maresme. 



 

Però, d’altra banda, també considerem, doncs, que això, que és una bona idea anticipar-se a 
aquests peatges que ja s’ha dit que es desmantellaran, no?, que deixaran d’haver-hi peatges 
d’una forma o d’una altra, doncs, creiem que és important anticipar-se a això i poder 
començar uns estudis previs perquè això acabi repercutint positivament per al municipi i la 
seva ciutadania i no el contrari, perquè, bàsicament, el que nosaltres considerem és que 
això, primer, hauria de retornar al municipi per poder-lo fer servir com a ús públic, però, 
alhora, doncs, això hauria de servir no perquè hi hagi altres usos perjudicials, com passa en 
molts casos, quan s’allibera un espai, no?, no perquè hi hagi supermercats, un altre més o, 
bé, especulació urbanística, sinó perquè es puguin restituir, doncs, camins, espais verds i 
agrícoles, camins tradicionals, perquè hi hagi vials per a vianants i bicicletes que tinguin 
connexió amb les xarxes d’autobús interurbà i amb la mateixa autopista, perquè hi hagi, al 
final, una mobilitat més sostenible i això sigui una proposta per anar en aquest sentit, no? 

Per tant, en aquest sentit, doncs, creiem que és interessant la proposta i ens agradaria que 
es pogués valorar. 

Gràcies. 

Sr. Tintoré: Bé, bona nit. Com a portaveu del Govern, recordar que, primer, ja hi ha un pacte 
subscrit amb totes les forces polítiques i a través del Consell Comarcal, que és el que hem de 
respectar i, sobretot, el que s’ha de fer és un front comú en aquesta situació. 

Després, el que hem de saber, realment, és que no es renovaran els peatges i, sobretot, que 
s’alliberin, eh? El que volem dir és que el que hem d’anar és pas a pas, no ens anticiparem a 
fer uns estudis, quan encara no sabem la situació real i, bé, ja estarem d’acord en el seu 
moment, òbviament, però no anirem per davant ni començarem a fer supòsits abans d’hora. 

Per tant, la votarem en contra. 

Sr. Alcalde: Més intervencions? Hi ha una intervenció més? Doncs, passem a votació. 

 Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA) i 14 vots en contra (PDeCAT, 
ERC-AM, PSC i PP) dels 16 membres presents. 
  
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts. 

 

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT DE SUPORT ALS ESTUDIANTS 
FRANZ I ADRIÀ, REPRESALIATS POLÍTICAMENT PER MOBILITZAR-SE CONTRA EL 
DESALLOTJAMENT DE CAN VIES. (R.E. E/001041-2017, DE DATA 31/03/2017). 



 

Sr. García: Sobre aquest punt... Bé, m’han comunicat avui, bàsicament, que ens han 
demanat des del grup de suport que retiréssim la proposta per a un altre ple, amb la qual 
cosa farem això, perquè, bàsicament, se’ls ha comunicat avui, des del jutjat, que es retarda 
el seu judici, que era el 20 d’abril, i passa a ser al setembre, la qual cosa és una llàstima per 
la gent que està encausada que, cada cop, els endarrereixen més el moment de poder sortir 
d’aquesta situació. Però, bé, hem preferit, ja que ens ho han demanat, doncs, que això es 
pugui parlar més endavant i que ells tinguin l’oportunitat de venir a explicar-se. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs, retirem el punt 8. 

 A sol·licitud del Grup Municipal Crida Premià de Dalt, s’acorda per unanimitat dels 
presents, RETIRAR la moció presentada. 

 

9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A L’ACTUACIÓ PRIORITÀRIA 
SOBRE LA PLAGA DEL “TOMICUS” I L’ELABORACIÓ DEL MODEL DE GESTIÓ AGROFORESTAL 
DEL MARESME. (R.E. E/001041-2017, DE DATA 31/03/2017). 

Sr. Alcalde: I el punt 9, que és una moció també de la CRIDA referent al “Tomicus”. Cal que 
ho parlem o passem directament a votació? 

Sr. García: Sí. Almenys, llegir els acords i en la intervenció no m’entretindré gaire, però... 

Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs, llegim els acords. 

La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent: 

“Atès que: 

-Que no s'identifica cap centre d'informació de referència interadministratiu i transversal que 
ofereixi la informació públicament i des de la perspectiva de tots els interessos, dels 
propietaris però també de la ciutadania interessada per la salut del seu territori. Així mateix, 
no s'identifica quin és l'òrgan, el col·lectiu o l'administració o conjunt d'administracions que 
tenen la capacitat de prendre decisions d'actuar d'una manera determinada sobre una 
problemàtica que té efectes territorials globals. 

- Que des del primer coneixement de la plaga fins avui han passat més de dos anys i 
actualment la situació es pot qualificar d'emergència, perquè s’ha actuat només en una 
petita part de tota la zona afectada i el perill de que es torni a propagar aquesta primavera 
sembla evident. 



 

- Que no s’ha fet un estudi especialitzat ad hoc sobre els riscos que poden córrer els nostres 
boscos aquest estiu (incendis, erosió, esllavissaments, inundacions...) degut als efectes 
acumulats de dos anys de plaga juntament amb la presència d’altres afectacions com la 
processionària, el fong Thyriopsis halepensis, les condicions climàtiques i la manca 
continuada de gestió. 

- Que manca una política clara, àmpliament consensuada, coordinada i participada 
col·lectivament, i amb una visió profunda, global, transversal i a llarg termini, sobre quin ha 
de ser el model de gestió agroforestal i quines han de ser les polítiques actives ambientals, 
forestals i paisatgístiques de la comarca. 

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

ACORDS 

PRIMER.- ESTABLIR QUE SÓN PRIORITÀRIES I URGENTS les actuacions en el nostre municipi 
que tinguin per objectiu el tractament de la plaga de Tomicus destruens que afecta els 
nostres boscos i la prevenció de la seva propagació i dels riscos derivats, així com demanar 
que s’estableixin també com a prioritàries i urgents les actuacions en el mateix sentit que es 
duguin a terme en tot el territori afectat a la comarca. 

SEGON.- DEMANAR QUE ES CREÏ UNA MESA MULTIDISCIPLINÀRIA TERRITORIAL que treballi 
de manera immediata i prioritària el tractament de la plaga en el territori afectat, formada 
pels diversos actors implicats, interessats o amb coneixements sobre la problemàtica: 
entitats ambientals i ecologistes i en defensa del territori, Agrupacions de Defensa Forestal, 
entitats que representin activitats d'explotació forestal, associacions de propietaris forestals, 
administracions, tècnics especialitzats, representants del grups polítics i personal que s’hi 
vulgui destinar. La mesa tindrà una naturalesa propositiva, consultiva i assessora i podrà 
elevar informes de les matèries que li siguin conferides. 

TERCER.- INSTAR A AQUESTA MESA A INICIAR, EN PARAL·LEL, ELS TREBALLS PER ESTABLIR 
UN MODEL DE GESTIÓ AGROFORESTAL DEL MARESME que sigui vinculant per a les polítiques 
mediambientals i de gestió del territori que s'estableixin a la comarca. Els objectius, línies 
mestres i continguts s'han de debatre en el si de la mesa multidisciplinària, que serà l'òrgan 
de seguiment i control en el desenvolupament de la proposta de model. 

QUART.- GARANTIR L'ACCÉS A TOTA LA INFORMACIÓ relativa a les actuacions que es duguin 
a terme sobre el boscos, de manera que siguin públiques i activament difoses l'agenda de 
reunions i les actes corresponents, així com quins són els ajuts, els pressupostos i el llistat 
d'entitats i contractistes implicats directament o indirectament en aquestes actuacions. 



 

CINQUÈ.- FER SEGUIMENT de totes les actuacions que tinguin lloc en el nostre terme 
municipal per tractar la plaga de Tomicus, amb tal de garantir que es duguin a terme 
correctament i seguint les indicacions i recomanacions donades, i en la línia d’una gestió 
forestal i agroforestal adequada, evitant així casos de tales indiscriminades o tractaments 
perjudicials com els que s’han donat en diversos municipis. 

SISÈ.- Donar trasllat dels presents acords al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, les Associacions de Propietaris 
Forestals de la Serralada Litoral Central, del Maresme i del Montnegre-Corredor, les 
Agrupacions de Defensa Forestal i la Coordinadora Preservem el Maresme.” 

Sr. García: Bé, bàsicament, no m’allargaré més perquè ja ho he explicat abans, no? Però, 
bàsicament, sí que creiem que estem anant una mica més enllà amb algunes coses i que 
creiem que la mesa aquesta no només inclouria la part tècnica, com es deia abans, sinó que 
inclouria més actors que també hi haurien de tenir veu, no? 

Per tant, el que sí que esperem és que, realment, ja que això no es fa, com a mínim, que la 
mesa que... No recordo el nom tècnic del que s’estava creant. L’agència, perdó. L’agència 
forestal que s’està creant, doncs, que, almenys, pugui incorporar aquests actors que ara 
mateix no incorpora i que, per això, fem aquesta proposta. 

Per tant, seguirem treballant i esperem que es pugui fer conjuntament. 

Gràcies. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha alguna intervenció? 

Sr. Ruffo: Nosaltres, per coherència, farem vot d’abstenció, perquè acabem de votar a favor 
una pràcticament idèntica, canviant un parell de punts, que si li demano que els treguin, serà 
la mateixa, pràcticament. Per tant, farem vot d’abstenció i acabem de votar-ne una, fa 
pràcticament cinc minuts, que és igual. Per tant... 

Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs, passem a votació. 

 Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA), 13 vots en contra (PDeCAT, 
PSC, ERC-AM) i 1 abstenció (PP) dels 16 membres presents. 
  
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts. 

 

INFORMES DE REGIDORIES 



 

 
Sr. Alcalde: Passem a informes de regidories. 
Sra. Escolano: Hola. Bona nit. Bé, des de Joventut, primer de tot, abans d’informar, 
m’agradaria una pregunta que em van fer des del Partit Popular, que vam contestar, sobre el 
festival de grafits, que vam dir que el teníem previst per a l’abril, dir-li que des de l’institut 
aquest any que ve entra com a director un mestre que és de plàstica i de disseny i de dibuix. 
Doncs, ens ha demanat expressament que a ell li agradaria realitzar això des de l’institut 
també, conjuntament, i que si ho podíem deixar per a l’any que ve per fer aquest projecte 
visual i plàstic des de l’institut en col·laboració amb l’Ajuntament. Per tant, no ho farem ara 
al mes d’abril, però tenim aquest compromís. 
A banda d’això, recordar-vos que tenim el Divertit, és aquest festival de la infància i la 
joventut per Setmana Santa. Dir-vos també que, com ara ja no l’organitza una entitat, només 
es fa dos dies, dues tardes –abans se’n feien tres i se n’havien arribat a fer, fins i tot, quatre. 
Quan una cosa s’organitza des de l’Ajuntament, no és el mateix que ho faci una entitat, que 
tothom hi col·labora altruistament; per tant, només el podem fer dos dies, però la nostra 
voluntat és seguir organitzant aquest festival per a tots els nanos, i joves i infants del poble. 
Dir-vos que des del 15 i 16 d’abril, dissabte i diumenge, a la tarda, al pavelló multiesportiu. 
També dir-vos que el passat dimecres dia 5 van venir aquí, a la Sala de Plens, tots els 
alumnes de l’Institut Valerià Pujol, de tercer d’ESO per fer la presentació dels seus projectes 
sobre l’Ajuntament Jove i fer les votacions, tal com les fem en les eleccions ordinàries i 
generals del nostre poble. Estaven molt nerviosos, ho van fer, ho van fer molt bé, van sortir 
tres projectes. I avançar-vos que al proper Ple vindran ells mateixos a explicar-vos 
públicament, a posar-vos en coneixement quins són els tres projectes que han guanyat i es 
duran a terme amb aquests diners que aporta l’Ajuntament per a l’Ajuntament Jove. 
També recordar-vos des de Cultura que el dia 22 d’abril, al vespre, farem la Vetllada Poètica 
de Sant Jordi, a càrrec del Mario Gas a la lletra i l’Orestes Gas a la guitarra. I, com ja us vam 
avançar, si el temps ho permet, és possible que ho fem al pati de Sant Jaume, a dins d’un iglú 
de vent. 
També dir-vos que el diumenge 23, que al Torrent Santa Anna hi ha les paradetes de Sant 
Jordi; al pati de Sant Jaume, també com sempre, totes les entitats posaran la seva paradeta 
i, com l’any passat, muntarem aquesta espècie de plató de ràdio i televisió que vam fer l’any 
passat, amb la ràdio, amb Premià de Dalt Media, i tindrem el micro obert per a tothom, per a 
tothom que vulgui explicar, preguntar, llegir un poema, compartir, sobretot, notes culturals 
o el que vulgueu. 
També recordar-vos que el dia 1 de maig –ja sé que és maig, però, com que és el dia 1, ho 
avanço en aquest Ple, sinó no hi seríem a temps– tenim l’Aplec de la Cisa, amb la Fira 
d’Artesans, amb totes les activitats –sardanes, havaneres, la paella popular–, però que 
també, com l’any passat, s’incorporaran a l’Ofici Solemne els gegants, com l’any passat, i a 
més a més, enguany, també hi haurà l’esbart l’Espolsada, que després de la missa farà una 
exhibició d’un ball ofrena a la verge de la Cisa i a la vila de Premià de Dalt, amb música de 
Josep Cots. 
I dir-vos que, des de la Comissió de Festes, hem convocat un concurs per al cartell de la Festa 
Major, perquè hi participin joves de sisè i primer d’ESO veïns de Premià de Dalt, de totes les 



 

escoles i, encara que no vagin a l’escola aquí, a Premià, però de sisè i primer d’ESO, perquè 
volem que els nens tinguin ganes de ser grans per poder dissenyar el cartell de la Festa 
Major. A partir de demà, estaran les bases penjades a la web de l’Ajuntament. 
Moltes gràcies. 
Sra. Cuello: Hola. Bona nit. Informar-vos que estem fent un pla estratègic del Servei 
Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica. Al mes de maig es presentaran els resultats 
d’aquest pla i que tot just estem acabant de perfilar. 
També dir-vos que hem tingut una inspecció del SOC en el curs d’Atenció sociosanitària, en 
els plans d’ocupació dels joves en pràctiques de programes de garantia juvenil amb una 
bona valoració per part de la Generalitat. I està prevista una inspecció del SOC de plans 
d’ocupació del Consell Comarcal a finals d’abril i principi de maig. 
I, per altra banda, tenim una formació d’entrevista per competència, que del 29 de març al 5 
d’abril hem fet aquest taller adreçat a totes les persones en atur. 
Gràcies. 
Sr. Medina: Hola. Bona nit. El divendres 21 d’abril, a les 19.30 hores, inaugurem una 
exposició al Museu. L’exposició es diu “La transcendència infinita. Mort, vida i art.”. Es tracta 
de les troballes fruit d’una intervenció arqueològica realitzada a l’any 2011, a l’àrea de Santa 
Anna – Can Nolla, i complementada amb una mostra d’art dels artistes de Premià de Dalt 
sobre la transcendència, la vida i la mort. Això ho complementarem amb una sèrie de 
reflexions i debats sobre la transcendència en diferents cultures. Això és el dia 21 d’abril i la 
tindrem fins a l’1 de juliol permanent. 
En l’àmbit de Consum, el dijous 27 d’abril, a les 17 hores, al Centre de Formació Permanent 
de la plaça del Mil·lenari, fem una xerrada taller sobre les clàusules sòl. Es diu “Tot el que 
necessitem saber sobre les clàusules sòl”, i el públic assistent... S’ha de fer prèvia inscripció, 
però el públic assistent podrà portar la seva escriptura d’hipoteca, de préstec hipotecari i 
podrà fer les seves consultes pertinents sobre si l’afecten aquestes clàusules o no, en un 
moment que ja sabeu que han sortit unes sentències que obliguen retornar-les. 
En l’àmbit de Promoció de la Vila, és una col·laboració entre Promoció de la Viila, Museu, 
Ensenyament i Comerç. Ja sabeu que, enguany, les escoles del poble treballen l’Odissea i 
Ulisses, ja en vam veure una mostra important amb la fantàstica participació a la rua de 
Carnaval, amb el vaixell i la coreografia amb els diferents personatges de l’Odissea, que en 
vam poder gaudir. Llavors, en aquest sentit, els dies 28 d’abril i 5 de maig, els nens i nenes 
de segon primària de les dues escoles públiques del poble faran uns tallers que consistiran 
en la visita al Museu per conèixer el plat d’Ulisses i l’Odissea amb un format de conte, molt 
fet a la seva mida. Seguidament, faran uns tallers de pintura i dibuix i aquestes obres que 
faran ells, aquesta pintura sobre l’Odissea, posteriorment, estaran exposades en diferents 
comerços i farem una activitat comercial, que ja us n’informarem, sobre trobar aquests 
dibuixos en els diferents comerços del poble i fer una activitat important de dinamització del 
comerç. 
En l’àmbit de fires i mercats, com ha dit la regidora de Cultura, a la Fira de la Cisa, aquest 
any, us volia simplement dir la dada, tindrem 59 expositors amb diferents propostes 
d’artesania i gastronomia. 



 

I també, en l’àmbit de mercats, estem en el procés de valoració de l’últim concurs que hem 
tret per omplir les sis vacants del mercat de venda no sedentària, amb la gent que s’ha 
presentat omplirem les sis vacants que queden i sabem d’una que es donarà de baixa a 
posteriori que l’ompliríem a la bossa que tenim dels dos concursos que s’han realitzat. Amb 
això, tindríem el mercat de venda no sedentària complert. 
També, per acabar, a nivell de fer propaganda d’una cosa privada, però, bé, ha sortit un nou 
esportiu en l’àmbit del Maresme, un diari esportiu i, com un dels valors de Premià de Dalt és 
promocionar –que tinc el regidor al costat d’Esports– l’esport i la vida saludable, a part que 
hi surt un reportatge molt potent del Bike Park, explicant tot el que fa i la seva dinàmica i 
potència. Hi hem col·laborat amb un anunci que explica les diferents activitats esportives 
que fem al poble i els valors de Premià de Dalt, esport i vida saludable. 
Moltes gràcies. 
Sr. Rovira: Bé, bona nit. Des d’Ensenyament, aquesta setmana, queda enllestit el camí 
escolar de l’Escola Santa Anna, per tal que els vianants tinguin més espai per pujar amb 
seguretat des del Barri Santa Anna fins a l’escola. 
Sobre aquest punt, m’agradaria donar les gràcies a les parts que han fet possible aquesta 
solució provisional, fins que no arribi la definitiva, que són la Policia de Premià de Dalt, 
l’AMPA de l’Escola Santa Anna i la regidoria del Pla de Barris. 
Aquest any, com l’any passat, aquest mes d’abril, es faran diferents activitats culturals entre 
les quatre escoles públiques del poble, es faran diferents activitats que faran interactuar 
entre els alumnes de les escoles bressol, primària i secundària durant les dues setmanes que 
envolten la diada de Sant Jordi. Aquestes activitats s’organitzen de manera transversal pels 
departaments d’Ensenyament, Joventut, Cultura, Comerç, Biblioteca i Museu de 
l’Ajuntament. 
Moltes gràcies. 
Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs, passem a preguntes... 
Sr. Batlle: Des de la Crida volíem dir un parell de coses... 
Sr. Alcalde: Escolta’m una cosa. L’informe de regidores és amb regidories de delegació. Us 
ho hem deixat algun dia, però demanaria que el mitjà per fer això és regidories amb 
delegació. Si és algun tema, doncs, de partit o el que sigui, hi ha altres mitjans. Us demanaria 
això, eh? 
Sr. Batlle: Bé. Seré molt breu, Alcalde. Simplement, dir-vos que el 23 d’abril tindrem la 
nostra paradeta de Sant Jordi... 
Sr. Alcalde: Doncs, escolta’m, demano, si us plau, que si no són de delegació, doncs, que 
passem directament a preguntes. 
 

PRECS I PREGUNTES 

 

Sr. Alcalde: Per tant, passem a les preguntes del Grup Municipal del Partit Popular. 



 

Sr. Ruffo: Abans de res, un tema que no és de partit, que és de l’Ajuntament i no va donar 
temps d’entrar-lo per pregunta i fem la pregunta. Si voleu, la contesteu i, si no, no. 

Sr. Alcalde: Jo us demanaria que si... 

Sr. Ruffo: Molt breu, molt breu. A la revista municipal i al web de l’Ajuntament, el torneig de 
boxa que es va celebrar el passat dissabte sortia l’escut de l’Ajuntament de Premià de Dalt 
en gran. Jo crec que no són les maneres de fer les coses. De qui ha sigut la brillant idea de 
ficar l’escut de Premià de Dalt a un torneig de boxa? 

Sr. Alcalde: Bé, això, ràpidament. No és un torneig de boxa, és una activitat en què 
col·labora l’Ajuntament de Premià de Dalt, per tant, com qualsevol activitat que col·labora, 
doncs, fa aquesta col·laboració. 

Sr. Ruffo: Però no s’informava que col·laborava. Sortia l’escut de l’Ajuntament. 

Sr. Alcalde: Col·labora, però sense dotació econòmica, però hi col·labora, com qualsevol 
activitat que fa qualsevol entitat en el nostre poble, no? 

Sr. Ruffo: Està bé, no? 

Sr. Alcalde: Passem a preguntes, eh?, preguntes del Partit Popular. 

 

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 

10. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA REVISTA MUNICIPAL “LA 
PINASSA”. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/001029-2017, DE DATA 31/03/2017). 
Sr. Ruffo: ¿Por qué motivo el número de la “La Pinassa” de marzo salió con más de dos 
semanas de retraso? 

Sr. Costa: Sí. Bona nit, senyor regidor; bona nit a tothom. Es deu, purament, a un motiu 
administratiu, com ja ens vam comprometre en iniciar la legislatura, volíem licitar els serveis 
relatius a La Pinassa, i així ho vam fer, i fins que no es va produir l’adjudicació definitiva, no 
vam poder encarregar a la impremta que imprimís aquella edició, que, com ja hauran vist, el 
número d’abril, de fet, va sortir abans que comencés el mes. Per tant, cap problema; 
simplement, havíem de guardar les formes, per recomanació de la senyora Secretària, i 
esperar que es dugués a terme l’adjudicació definitiva. 

11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A L’ENLLUMENAT DEL MUNICIPI. 
(PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/001029-2017, DE DATA 31/03/2017). 



 

Sr. Ruffo: “Últimamente, se ha detectado que las luces de las farolas se encienden a 
deshoras y, en algunas zonas del municipio, en ocasiones, ni se encienden. ¿Sabe este suceso 
el Ayuntamiento? ¿La regulación de luz pertenece al Ayuntamiento o a la empresa 
contratada?” 

Sr. Font: Sí. Bona nit a tothom. Bé, com ben bé sabem, ha entrat una nova empresa en el 
manteniment de l’enllumenat públic i se li ha fet l’encàrrec de deixar tot l’enllumenat públic 
en condicions –hi havia bombetes foses, el que fos, deixar-ho a punt. 

Què passa? Que sí que normalment ens trobem, ara, amb una temporada que hi ha els llums 
encesos, que potser són les dotze del migdia. Però, clar, per poder arreglar els llums, hem 
d’encendre per poder comprovar si estan fosos o no estan fosos. 

12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA ALS DARRERS ACTES VANDÀLICS 
EN EL MUNICIPI. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/001029-2017, DE DATA 31/03/2017). 

Sr. Ruffo: “Este último mes se han quemado tres coches en el municipio, ¿Se sabe la causa? 
¿Qué plan tiene a corto plazo el equipo de gobierno para rebajar el creciente vandalismo?” 

Sr. Tintoré: Bé, dir que, efectivament, s’han cremat tres cotxes, de manera puntual. El 
primer que es crema és a Can Vilar; l’altre que es crema és per proximitat al cotxe, doncs, 
que ja cremava. Actualment, aquest cas en concret, doncs, l’està investigant la unitat 
d’investigació dels Mossos d’Esquadra. I l’altre, doncs, va ser al Camí de la Pedrera, on 
destacar, aquí, un cop més, la gran tasca de la Policia Local, que van poder enxampar in 
fraganti la persona, doncs, que va cremar el cotxe. 

Per tant, és un fet puntual, perquè ens hem d’anar a anys enrere, si hem de trobar un altre 
cotxe cremat. 

13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LES ENTREVISTES REALITZADES 
ALS PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS.  (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/001029-2017, DE 
DATA 31/03/2017). 

Sr. Ruffo: “Volvemos a formular la pregunta que hicimos en el pasado pleno porque el Sr. 
Costa mintió: ¿A qué motivo se debió que las entrevistas a los portavoces de grupo del mes 
de febrero se colgaran en la página del Premià de Dalt Media con casi un mes de retraso?” 

Sr. Costa: Senyor regidor, com comprendrà, necessito saber en base a què vostè fa aquesta 
acusació, no?, pública. 



 

Sr. Ruffo: Doncs, miri, perquè vostè va dir que l’entrevista a l’Alcalde es va fer tres setmanes 
després i l’entrevista a l’Alcalde es va fer el mateix dia de sempre, el següent dilluns al Ple 
ordinari del mes de març i, bàsicament, el mateix dia 20, després que l’Alcalde fes 
l’entrevista, des de la ràdio es va enviar a Premià de Dalt Media totes les entrevistes amb la 
capçalera, que, per cert, es va penjar l’entrevista sense capçalera ni la imatge nova que es va 
fer des de la ràdio. 

Sr. Costa: Bé, senyor regidor, l’entrevista que es va fer pública a les xarxes socials de 
l’empresa adjudicatària és la que fa referència a l’entrevista que va fer el senyor Alcalde no a 
la ràdio, sinó posteriorment –l’Alcalde fa més d’una entrevista, com comprendrà vostè. El 
criteri pel qual el senyor periodista decideix i que és l’únic interlocutor vàlid, perquè, com 
vostè comprendrà, les decisions que prenem des del departament de Comunicació les 
consensuem, doncs, en aquest cas, amb l’adjudicatari director de l’empresa. Ell em va 
transmetre, literalment, la resposta a aquesta pregunta del mes de març, eh?, estem 
repetint, eh? –això sembla el Dia de la Marmota, al final– i jo el convidaria a rellegir, com ja 
he fet, la transcripció de l’acte i remetre’s a aquella resposta, més que res per no avorrir la 
gent, que ja ple rere ple seguim amb aquesta obsessió malaltissa d’un expedient 
administratiu que és perfecte, eh? No, no, no. És que jo ara estic parlant i suposo que 
respectarà el meu torn de paraula. 

Perquè, com que ja fa temps que estem amb aquest tema, jo vull deixar clar a la ciutadania 
d’aquest poble que les calúmnies que constantment es profereixen des del seu grup 
municipal no a mi, ja m’és igual, sinó a Secretaria i Intervenció, que abans m’ha agradat una 
frase que ha fet, no?, diu: “Tenim una secretària que fa la feina bé.” I si diu que està bé, per 
què no li hem de fer cas? Això deia vostè amb referència a l’AMI. M’ha vingut com “anillo al 
dedo”, que diuen. Escolti’m, si la senyora Secretària fiscalitza un expedient, la senyora 
Interventora fiscalitza un expedient, vostè “erre que erre” amb el mateix expedient, jo li dic i 
el convido públicament que si té proves que administrativament s’ha comès una il·legalitat 
vagi al jutjat i ens veiem al jutjat, si ja en té pràctica vostè d’això. 

Per tant, deixem ja el tema. Posem llum, una mica de llum, perquè la ciutadania sàpiga que 
on vostè posa foscor no n’hi ha –no n’hi ha–, perquè aquí la transparència en els expedients 
administratius hi és, en poden donar fe la senyora Secretària i la senyora Interventora, que 
avui no és present. I, amb relació a aquest tema, aquest tema que vostè diu, estem parlant 
d’unes entrevistes que vénen o van una setmana més tard, eh?, perquè si revisa l’històric –si 
revisa l’històric– la mitjana és entre dues i tres setmanes a posteriori del Ple, com va succeir 
en aquest últim número, en aquest últim mes. Escolti’m, la resposta ja la hi vaig donar al 
mes de març. És la mateixa la resposta d’abril i, per tant, no afegiré res més. 



 

Sr. Alcalde: Si vol fer una contestació ràpida. 

Sr. Ruffo: Bé, si vostè fa cas a l’excandidat de Convergència i Unió el 2011... Disculpi, al 
director de l’empresa que porta la comunicació a Premià de Dalt, doncs, bé, nosaltres diem 
l’entrevista es va fer el dia 20 de febrer; vostè diu que es va fer –o vostè o aquesta persona– 
que es va fer després. 

Ja que treu el tema de la contractació, que en aquest tema no volíem parlar d’això, però, bé, 
ja que vostè el treu, el traiem. No es preocupi –no es preocupi–, que perquè la gent ho 
sàpiga això ja està de camí a Fiscalia Anticorrupció perquè es va cometre una il·legalitat en 
aquesta contractació i tindrà vostè notícies. 

Gràcies. 

14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PORTADA DE LA REVISTA 
MUNICIPAL “LA PINASSA”. (PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E/001029-2017, DE DATA 
31/03/2017). 

Sr. Ruffo: “Tenemos una Policía Local que hace una excelente labor y vela por la seguridad de 
todos los vecinos las 24 horas del día los 365 días del año. Por una vez que la portada de la 
revista “La Pinassa” habla de seguridad, ¿por qué motivo se decide poner en portada a los 
Mossos d’Esquadra, con todos los respetos que merece el cuerpo, quitándole protagonismo a 
nuestra Policía Local?” 

Sr. Costa: Si després vols complementar, senyor regidor. No, jo és que, senyor regidor del 
Partit Popular, vostè que va tant més enllà dels temes, aquí jo llegeixo, no?, “Policia 
Municipal”, no sé a què fa referència, però, bé. Jo el convidaria a no quedar-se en la 
superfície dels temes, com habitualment passa, llegir l’explicació que hi ha a l’interior i 
s’adonarà que, precisament, té sentit posar els dos cossos perquè l’actuació per la qual hem 
apostat des del Govern és de comunió entre els dos cossos, per ser més efectius i així 
garantir la major seguretat als veïns del municipi. 

No sé si el senyor regidor voldrà afegir alguna cosa. 

Sr. Tintoré: Bé, primer dir que en portada sí, però no és el primer cop que es parla de la 
Policia Local a “La Pinassa”, eh? S’han fet xerrades, s’han fet dispositius i també publiquem 
els consells que ens diuen els Mossos. 

Després, dir que, com bé deia el regidor, és tot el contrari. No es fa traient-li protagonisme, 
sinó destacant la gran tasca i la gran coordinació que tenen les dues policies, tant els Mossos 
d’Esquadra com la Policia Local, tant en l’àmbit organitzatiu, de coordinació i, sobretot, 



 

d’implantació, eh? Si no fos així, difícilment, Premià de Dalt seria un dels pobles, doncs, més 
segurs i bastant cívic. 

Gràcies. 

Sr. Ruffo: Breument, senyor Alcalde. Per contestar el senyor Costa, que diu: “No veu que a la 
portada fica ‘Policia Municipal’?” Si vostè dóna una volta per Premià de Dalt i veu un policia, 
veurà que la policia porta “Policia Local”, no “Policia Municipal” al seu vestit. Per tant, doni 
vostè una volta i veurà com... 

Sr. Costa: Escolti’m, senyor Alcalde, perquè això és ridícul i deixi’m respondre. La quantitat 
de vegades que hem posat... No esperi’s, un moment, perquè vostè em pregunta i, llavors, jo 
l’he de respondre. 

Sr. Ruffo: Vostè no vol que li respectem el torn de paraula? Respecti, respecti. 

Sr. Costa: Acabi, acabi. Respecti. 

Sr. Ruffo: I segon, i segon... 

Sr. Alcalde: Mireu de ser breus. Jo crec que hi ha un tema personal entre vosaltres que, 
potser, l’heu d’arreglar personalment en una reunió tranquil·la. 

Sr. Ruffo: No, no, no... Ni molt menys, ni molt menys. 

Sr. Costa: Ja li avanço que no té res a fer, perquè no m’interessa.  

Sr. Ruffo: Ni molt menys, però alguna cosa o potser portem raó quan, dos dies després de la 
presentació d’aquestes preguntes, es va fer un reportatge audiovisual a la nostra Policia 
Local pel matí. Potser hi té alguna cosa a veure. 

Sr. Costa: Bé, a veure, no. Senyor Alcalde, si us plau. 

Sr. Alcalde: Molt ràpid, molt ràpid. 

Sr. Costa: Com que el PP sempre marca la voluntat d’aquest Govern, i així es demostra, que 
ens porta constantment als tribunals, miri, com convergim en les idees, jo de vostè aniria 
més enllà, com sempre, revisaria les Pinasses que s’han fet quasi en trenta anys i veurà que 
moltes de les imatges, doncs, senyor regidor, no són relatives directament al municipi. Quan 
es fa una infografia, que és una cosa abstracta... Crec que m’està dient que em passegi a 
veure si trobo una icona d’aquestes dibuixades pel cel? Home, per favor, senyor regidor. 

Sr. Ruffo: Senyor Costa, la sobèrbia, la deixa a casa el proper dia. 



 

15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL MULTIESPORT JOVE. 
(PREGUNTA NÚM. 6, R.E. E/001029-2017, DE DATA 31/03/2017). 

Sr. Ruffo: “¿Qué lógica tiene que a una actividad de deporte, como la realizada el pasado 25 
de marzo mediante Multi Sport Jove, asista un concejal que no sea el de deporte?” 

Sr. López: A veure, si em permet... Bona nit. Contestaré jo. A veure, aquesta activitat, 
d’entrada, s’organitza des de la regidoria del Pla de Barris i està oberta a qualsevol voluntari 
que es vulgui presentar a fer una proposta de donar a conèixer un esport que, normalment, 
els nanos que van a practicar o a fer aquests tallers, d’alguna manera, difícilment poden 
conèixer. 

En aquesta ocasió, no la va presentar el regidor d’Esports, la va presentar el regidor de Pla 
de Barris i, des d’aquí, també agrair molt la presència de l’enginyer municipal, del senyor 
Eduard Cot, que es va prestar la matinal d’aquest dissabte per venir a fer també una 
proposta d’aquest esport. 

16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PÀGINA WEB MUNICIPAL. 
(PREGUNTA NÚM. 7, R.E. E/001029-2017, DE DATA 31/03/2017). 

Sr. Ruffo: “¿Cuándo se tiene pensado actualizar la composición del Ayuntamiento en la 
página web municipal?” 

Sr. Costa: Bé, per estalviar diners a aquest Ajuntament... Això ja ho vaig respondre al mes de 
març, per tant, em remeto a la transcripció de la mateixa. 

Sr. Ruffo: És diferent, la pregunta és diferent, no parlava de composició. Pot contestar, 
senyor Costa? No vol contestar? Bé. Doncs, avui, aquest mes li paguem el sou buit no? 

17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA POSSIBILITAT DE MODIFICAR 
UNA SENYALITZACIÓ DE TRÀNSIT. (PREGUNTA NÚM. 8, R.E. E/001029-2017, DE DATA 
31/03/2017). 
Sr. Ruffo: “¿Puede el Ayuntamiento modificar la señalización de tráfico existente en una vía 
perteneciente a la Diputación de Barcelona?” 
Sr. Font: No. No es pot modificar, no es pot canviar, a no ser que hi hagi un permís específic. 

 

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA 
18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A SI HA ARRIBAT 
ALS CENTRES EDUCATIUS O LES AMPES LA CAMPANYA LGBTIFÒBICA. (PREGUNTA NÚM. 1, 
R.E. E/001041-2017, DE DATA 31/03/2017). 



 

Sr. Batlle: “Ha arribat als centres educatius del municipi i/o a les seves AMPA el llibre 
“¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento 
sexual”, que va contra la Llei 11/2014?” 

Sr. Rovira: Sí. Va arribar un llibre a cada escola, per tal que, si els interessava, els n’enviàvem 
més. A una escola no li va interessar, va desestimar demanar-ne més i a l’altra tampoc els va 
interessar, però, a través d’un mestre de l’escola, es va enviar l’escrit al llibre a l’Associació 
Panteres Grogues, que ho van portar a l’observatori de l’Institut Català contra l’Homofòbia i 
aquests ho van passar a la Generalitat. 
19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A L’ARRIBADA 
TARDANA DE LA REVISTA MUNICIPAL “LA PINASSA” DEL MES DE MARÇ. (PREGUNTA NÚM. 
2, R.E. E/001041-2017, DE DATA 31/03/2017). 
Sr. Batlle: Per quin motiu la revista municipal del mes de març va arribar a mitjans de mes i 
no els primers dies del mes?  
Sr. Batlle: Bé, és més del mateix. Entenc que s’ha dit que era un problema exclusivament del 
tema impressió? 

Sr. Costa: Perdoni? 

Sr. Batlle: O sigui, és, sobretot, el tema d’impressió, la licitació de...? 

Sr. Costa: No. S’ha fet licitació de la impressió i del repartiment també. 

Sr. Batlle: Llavors, com és que la revista no està publicada al web fins també a mitjans de 
mes? 

Sr. Costa: Bé, normalment, quan l’enviem a impremta... És un criteri que seguim 
habitualment, just quan entra en impremta és quan es publica la revista al web municipal. 

Sr. Batlle: No, és que cada dos per tres hi ha problemes amb la revista. No sé si s’han 
plantejat... 

Sr. Costa: No. Quin problema més hi ha? 

Sr. Batlle: No ho sé. A cada ple ha d’estar disculpant-se d’alguna cosa que ha passat amb la 
revista. 

Sr. Costa: Jo no m’he disculpar de res. Li he dit que, fins que no va haver-hi l’adjudicació 
definitiva, no es va poder fer. Com comprendrà, no puc encarregar una feina si no està 
adjudicada. 



 

Sr. Batlle: Hi ha un problema més gran, que aquesta revista, en comptes de semblar una 
revista municipal, cada mes sembla la revista d’un sistema totalitari on qui no pensa com 
ells, doncs, se l’aparta. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Jo crec que amb la del mes d’abril no hi ha hagut cap problema. Que jo 
sàpiga, el mes d’abril tot s’ha fet correcte i, llavors, jo també exigeixo que... 

Sr. Batlle: Parlo per molts altres cops, eh? 

Sr. Alcalde: Molt bé. 

20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES AUDIÈNCIES 
PÚBLIQUES. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/001041-2017, DE DATA 31/03/2017). 

Sr. Batlle: “Quantes audiències públiques es van realitzar durant el 2016? Es té previst fer-ne 
alguna en els propers mesos?” 

Sra. Fernández: Sí. Bona nit. El 2016 em sembla que no es va fer cap audiència pública i sí 
que tenim previst fer al llarg d’aquest any alguna audiència pública. Encara no tenim dates, 
però sí que es té previst fer-ne. 

Sr. Batlle: Bé, simplement ho comentàvem perquè ens vam comprometre i, aquí, al butlletí 
està publicat, que l’Ajuntament convocarà un mínim de dues audiències públiques a l’any. 
Doncs, si som conscients... Més que res perquè, com has dit que l’any passat no se’n va fer 
cap i d’aquí a res ens anem a l’estiu i s’acaba l’any. 

Sr. Costa: Perdoni, eh? És que, com que la regidora és nova al departament, potser, no... 
Això a què vostè fa referència és el reglament a què vostè es va abstindre després de dir que 
votaria a favor. Ens comprometem el Govern, que va entrar, a més, amb aprovació definitiva 
al setembre, si no ho recordo malament, senyora Secretària, per tant, si anem comptant un 
any... El que teníem previst era fer ara, a finals maig-juny, no?, suposo, un seguit 
d’audiències públiques, no?, donant compte de l’acció de govern, tal com ens vam 
comprometre. 

Sr. Batlle: Clar, nosaltres, com hem vist que no n’hi havia fins a hores d’ara, recordar-ho que 
ens hi vau comprometre. 

21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA PORTERIA DE 
LA PISTA DE LA PETANCA. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/001041-2017, DE DATA 31/03/2017). 

Sr. Batlle: “Quan s’arreglarà o substituirà la porteria? Quant de temps fa que està en  mal 
estat?” 



 

Sr. Batlle: Hem vist que, bé, com moltes preguntes que entrem, entrem pregunta i, 
automàticament, se soluciona el problema, cosa que ens alegra, però... Bé, quant de temps 
fa, almenys, que la portaria estava en mal estat? 

Sr. Rovira: Bé, quan a nosaltres ens va arribar que estava en mal estat, es va baixar, es va 
comprovar i s’ha canviat. Si, en comptes d’entrar la pregunta a Ple, sigui vostè o qui sigui veu 
que hi ha qualsevol problema ja no només de porteria, sinó qualsevol desperfecte, no ens 
esperem al Ple, truquem, avisem i ens posem mans a l’obra. Quan van entrar la pregunta ens 
en vam assabentar i ens hem mans a l’obra, no perquè entressin la pregunta, sinó perquè 
ens en vam assabentar. 

Sr. Batlle: Bé, nosaltres vam publicar-ho abans, vam fer-ho arribar a les xarxes i més d’una 
vegada jo mateix he trucat al Marc Tintoré explicant-li problemes que hi havia i... 

Sr. Alcalde: Bé, aquesta és la via. 

Sr. Rovira: Però les xarxes no és l’Ajuntament. O sigui, en comptes de publicar-ho a les 
xarxes, si truca a l’Ajuntament ens podrem posar... 

22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA SOLUCIÓ AL 
CAMÍ A L’ESCOLA SANTA ANNA. (PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E/001041-2017, DE DATA 
31/03/2017). 

Sr. Batlle: “Quin projecte i previsió hi ha respecte a la solució provisional per un camí segur 
cap a l’escola Santa Anna pel Torrent Santa Anna? Què es farà i en quins terminis?” 

Sr. López: Bé, com abans ha anunciat ja en l’informe de regidories el regidor d’Ensenyament, 
durant aquesta setmana ja s’estan fent els treballs, estàvem esperant que arribés mobiliari 
urbà per col·locar allà i el que es farà serà provisionalment reforçar la senyalització 
horitzontal, també la informativa en vertical i es col·locarà i s’habilitarà un espai perquè el 
vianant pugui pujar amb tota seguretat cap a l’escola. 

A partir d’aquí, doncs, ja des de finals de l’any passat, hi ha encarregat el projecte que ja 
venia dintre de Pla de Barris, que és el camí escolar, en el qual, doncs, hi ha una enginyeria 
que ja està dissenyant com ha de quedar aquest camí. 

Per tant, quan tinguem aquest projecte, sabrem el període d’execució; tenim previst que 
sigui cap al 2018. El definitiu, eh?, el definitiu. 

23. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA 
PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA. (PREGUNTA NÚM. 6, R.E. E/001041-2017, DE 
DATA 31/03/2017). 



 

Sr. García: “Per quin motiu s’està pavimentant la plaça de la Vila si no estava previst? S’ha 
consultat aquest canvi? Quines modificacions en la contractació de les obres, o noves 
contractacions, ha comportat aquesta actuació, i quins són els costos afegits?” 

Gràcies. 
Sr. Font: Bé, un cop acabat l’arranjament de l’antic Ajuntament, es va creure convenient 
actuar sobre la plaça, perquè quedava una miqueta en mal estat, en males condicions. Va 
ploure, precisament, aquells dies i les basses ja hi eren, i els mateixos veïns que en el seu dia 
deien que la plaça havia de quedar amb sorra reclamaven que es fes el canvi i es posés en 
plaça dura. 
Com que en el seu moment hi havia uns diners que es podien dedicar en això, es va prendre 
la decisió d’actuar i fer la plaça dura. 
Referent al tema de la contractació i el d’allò, tenen tot l’expedient a dalt per poder-lo 
repassar i tindre’l a les seves mans. 
Sr. García: No. És que, més que res, ens sobtava perquè es va fer un procés participatiu ja fa 
anys, el 2014, sobre aquest tema i en la proposta que havia sortit guanyadora amb bastanta 
diferència no es pavimentava la plaça, al projecte posterior tampoc. Per tant, que ara no 
s’hagi consultat tota la ciutadania i, de cop, es pavimenti, no em sembla la millor manera de 
fer-ho. 
24. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA PETICIÓ 
D’INFORMACIÓ SOBRE EMPRESES CONTRACTADES. (PREGUNTA NÚM. 7, R.E. E/001041-
2017, DE DATA 31/03/2017). 
Sr. García: “Quan hem demanat informació sobre una empresa contractada per 
l’Ajuntament per realitzar un servei públic (instància E/003181-2016 de 2 de desembre), el 
volum de facturació pública (d’un o més ens) d’aquesta empresa és superior al 20% del total 
del volum de facturació de l’empresa?” 

Gràcies. 

Sr. Costa: Sí. Bona nit, senyor regidor. Ara mateix, no em queda clar si li van respondre o no 
la instància. 

Sr. García: A la instància se’ns va dir que no se’ns podia donar aquesta informació, però 
entenem que se’ns hauria de poder donar, perquè la Llei de transparència especifica que, si 
aquesta empresa té més d’un 20% del volum de facturació com a facturació pública, ens 
haurien de donar aquesta informació. Per això ho preguntàvem. 

Sr. Costa: Senyor regidor, és que no ho sé perquè això... L’expedient administratiu a què 
vostè fa referència..., la resposta ve donada des dels Serveis Jurídics. Per tant, si li van 
respondre això, segur que tenien algun motiu. 



 

En qualsevol cas, el convido a seure, perquè jo és que de veritat que no sé el tema del qual 
em parla, però segur que la disposició de la senyora Secretària serà total. 

Sr. García: Bé, ja ens ho mirarem. 

Gràcies. 

25. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA ALS 
PROCEDIMENTS PER A CONTRACTES MENORS. (PREGUNTA NÚM. 8, R.E. E/001041-2017, 
DE DATA 31/03/2017). 

Sr. García: “L’Ajuntament té establert algun criteri, quan realitza procediments de 
contractació menor, que asseguri que, dels tres pressupostos que ha de demanar com a 
mínim a diferents empreses, no n’hi pugui haver cap que superi el límit màxim de preu que 
pot tenir un contracte per ser considerat menor?” 

Gràcies. 

Sr. Costa: Sí. Senyor regidor. Bé, referent al que vostè diu, no existeix un criteri com a tal 
perquè les bases d’execució del pressupost, que són la forma de regulació en tots aquests 
temes, no ho estableixen com a tal, aquest mínim preceptiu. La llei no ho fa preceptiu, la 
contractació menor, el fet de demanar tres contractes. El que sí que s’ha fet sempre, eh?, 
més com un costum, no?, és comparar, sobretot a criteri tècnic, doncs, els serveis que 
t’ofereix una empresa respecte a altres, bàsicament, perquè és l’històric de l’acció de 
govern. 

Ja li ho dic, no és preceptiu legalment, per tant, no existeix un criteri com a tal. Normalment, 
doncs, una mica de sentit comú i el que el tècnic més o menys estimi oportú. 

Sr. García: Bé, no. Simplement, remarcar que considerem que això s’hauria de tenir en 
compte com a criteri perquè hem vist diferents casos en què passa això, no? Demanes tres 
pressupostos i només n’hi ha un, curiosament, que realment pot ser considerat contracte 
menor; per tant, al final, només es pot adjudicar a una de les tres empreses i això ho hem 
vist en diferents ocasions. Per tant, creiem que s’haurà de solucionar. 

Gràcies. 

Sr. Alcalde: Tots els dubtes que tingueu en contractes, la senyora Secretària està a disposició 
per aclarir-los quan faci falta. 



 

26. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA ALS INFORMES 
PREVIS A LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA CISA. (PREGUNTA NÚM. 9, R.E. E/001041-
2017, DE DATA 31/03/2017). 

Sr. García: “S’han fet, prèviament a iniciar les obres d’urbanització del sector ‘La Cisa’, tots 
els estudis, informes i anàlisis dels diferents impactes que generaria i podria generar la 
urbanització d’aquest sector? Quins estudis, informes i anàlisis en concret?” 

Gràcies. 

Sr. Font: Bé, vostès saben que totes les llicències són d’ordre col·legiat, per tant, s’han 
passat tots els paràmetres que marca la llei amb la seva correcta tramitació en tots els casos. 

Sr. García: Quins són aquests informes? Era la segona part de la pregunta. 

Sr. Font: Tots. Tots els que marca la llei, com pot ser l’ACA, com pot ser... O sigui, o 
Urbanisme. Tots, tots els que marca la llei. 

Sr. García: I no ens podria dir quins han...? 

Sr. Font: No els posaré ara, aquí, però els podeu mirar quan vulgueu a dalt. Teniu l’expedient 
a disposició i tot el que marca la llei ha passat per aquesta llicència, ja que és col·legiada. 

Sr. García: No. Més que res, perquè el que estem veient és, precisament, que hi ha informes 
que entenem que s’haurien de fer i no s’han fet i un, per exemple... 

Sr. Font: No, s’han fet tots els informes que s’havien de fer per d’allò estan fets. 

Sr. García: Puc acabar? Per exemple, sé que hi ha un informe d’inundabilitat, un estudi 
d’inundabilitat, però considerem que no és suficient que un estudi d’inundabilitat digui que 
el torrent de la Cisa no inundarà el sector de la Cisa, sinó que el problema són les afectacions 
que pot tenir en els sectors que hi ha a sota, que no hi ha el Barri Santa Anna o el Barri de 
Can Pou, i això no s’ha estudiat. 

Sr. Font: No n’hi ha cap. 

Sr. García: Com sap si no n’hi ha cap, si no s’ha estudiat? 

Sr. Font: Perquè s’ha estudiat i hi ha un informe de l’ACA. 

Sr. García: L’informe de l’ACA no ho esmenta, això. Me l’acabo de llegir aquesta tarda un 
altre cop. 

Sr. Font: Doncs, passi’s una altra vegada i el comentem junts. 



 

Sr. García: Ho farem, però no ho esmenta. No cal que em digui... Una cosa que acabo de 
llegir. 

Després, també considerem que s’haurien de fer estudis d’impacte ambiental o d’impacte 
paisatgístic, a banda que, bé, amb aquesta resposta no sabem si realment s’ha fet un estudi 
arqueològic previ, que creiem que també s’hauria d’haver fet, o no. 

Sr. Font: A part que es va fer l’estudi arqueològic, està treballant una empresa d’arqueòlegs 
conjuntament amb el director general de la zona. 

Sr. García: Sí, però es va fer l’estudi prèviament a començar les obres o no? 

Sr. Font: L’estudi ja estava fet. Fa anys que hi ha l’estudi fet. 

Sr. García: No, no hi ha cap estudi fet fa anys.  

Sr. Font: Hi ha fet i marcat. 

Sr. García: Bé, no és així. Tampoc s’ha fet un estudi etnològic, patrimonial... Creiem que 
s’hauria de tenir en compte això, i un estudi de mobilitat més ampli. Però, bé, entenem que 
no s’està fent això i que no se’ns contesti exactament quins estudis s’estan fent no ens diu 
gaire... Bé, no ens dóna gaire bones sensacions. Ens agradaria saber-ho per, realment, si 
s’estan fent les coses, perquè en alguns casos, com aquest que comentàvem de les 
inundacions, no creiem que sigui suficient. 

Sr. Alcalde: Com dèiem, teniu tota la informació de tots els procediments que s’han fet, 
perquè, ja et dic, sobrepassa l’àmbit municipal i, al final, tot això ve aprovat per Urbanisme i, 
bé, teniu tota la informació disponible perquè pugueu... perquè és un tema que ve ja igual fa 
més de vint anys. 

Sr. García: I podríem demanar si l’Ajuntament considera que s’haurien de fer en casos com 
aquest estudis d’impacte ambiental... 

Sr. Alcalde: No. Podeu demanar tota la informació perquè veieu que la tramitació és 
adequada. 

Sr. García: Pregunto opinió política sobre si creieu que en un cas així s’hauria de fer una 
tramitació d’impacte ambiental... 

Sr. Alcalde: Creiem que en tots els processos hem de fer tot el que marca la llei i ho fem tot, 
de dalt a baix, per complir bàsicament tot el que marca la llei. 

Molt bé. Doncs, aquesta és la darrera pregunta. 



 

Doncs, com és habitual, aquí donem el Ple per acabat i, llavors, 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 10 d’abril de 2017, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en dono fe. 
             
                                     
                            
                                                                                             Vist i plau  
La Secretària                                                          L’Alcalde 
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