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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. 3).
2. Despatx Oficial.
3. Aprovació de la modificació de l’acord amb la Diputació de Barcelona per a l’ampliació
de la delegació en la gestió i recaptació de tributs.
MOCIONS
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
4.

Moció del
Grup Municipal del Partit Popular relativa a la concessió dels peatges de l’autopista
del Maresme. (R.E. E/001555, de data 04/05/2017).

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
5.

Moció del
Grup Municipal Crida Premià de Dalt per un poble sostenible. (R.E. E/001573-2017, de
data 05/05/2017).

6.

Moció del
Grup Municipal Crida Premià de Dalt per un protocol contra agressions masclistes i
LGTBIfòbiques a les festes majors. (R.E. E/001573-2017, de data 05/05/2017).

7.

Moció del
Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a la celebració de Plens municipals a l’espai
Santa Anna. (R.E. E/001573-2017, de data 05/05/2017).

8.

Moció del
Grup Municipal Crida Premià de Dalt per abaixar les ràtios a les escoles. (R.E.
E/001573-2017, de data 05/05/2017).

9.

Moció del
Grup Municipal Crida Premià de Dalt per la creació d’un nou espai jove a la casa on
s’ubicava el Jutjat de Pau. (R.E. E/001573-2017, de data 05/05/2017).

INFORME DE REGIDORIES
HISENDA
-

Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 10 d’abril de 2017 relatiu a l’aprovació de
la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2016.

-

Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei
Orgànica 2/2012 corresponent a la liquidació de l’exercici 2016.

-

Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei
Orgànica 2/2012, en el 1r trimestre de 2017.

-

Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost del 1r trimestre de 2017.
Donar compte de l’informe emès pel tresorer municipal sobre el compliment dels
terminis de pagament de les operacions comercials afectades per la Llei 15/2010, de
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i
càlcul del període mig de pagament corresponent al primer trimestre de l’any 2017.

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

Pregunta
del Grup Municipal del PP relativa a la publicació de la revista municipal “La Pinassa”.
(Pregunta núm. 1, R.E. E/001569-2017, de data 05/05/2017).

11.

Pregunta
del Grup Municipal del PP relativa a la ubicació de les banquetes del camp de futbol
municipal. (Pregunta núm. 2, R.E. E/001569-2017, de data 05/05/2017).

12.

Pregunta
del Grup Municipal del PP relativa a la paperera situada a la Carretera dels Sis Pobles a
l’alçada de l’institut Valerià Pujol. (Pregunta núm. 3, R.E. E/001569-2017, de data
05/05/2017).

13.

Pregunta
del Grup Municipal del PP relativa a l’Aplec de la Cisa. (Pregunta núm. 4, R.E.
E/001569-2017, de data 05/05/2017).
14.
Pregunta
del Grup Municipal del PP relativa a les senyals d’advertència de càmera a les
entrades del municipi. (Pregunta núm. 5, R.E. E/001569-2017, de data 05/05/2017).
15.

Pregunta
del Grup Municipal del PP relativa a la senyal de TDT en el municipi. (Pregunta núm. 6,
R.E. E/001569-2017, de data 05/05/2017).

16.

Pregunta
del Grup Municipal del PP relativa al projecte de rehabilitació de la zona de Can Vilar.
(Pregunta núm. 7, R.E. E/001569-2017, de data 05/05/2017).

17.

Pregunta
del Grup Municipal del PP relativa a la il·luminació viària. (Pregunta núm. 8, R.E.
E/001569-2017, de data 05/05/2017).

18.

Pregunta
del Grup Municipal del PP relativa al nou ROM. (Pregunta núm. 9, R.E. E/001569-2017,
de data 05/05/2017).

19.

Pregunta
del Grup Municipal del PP relativa al portal de transparència del web de l’Ajuntament
en l’apartat de les actes dels Plens. (Pregunta núm. 10, R.E. E/001569-2017, de data
05/05/2017).

20.

Pregunta
del Grup Municipal del PP relativa al portal de transparència del web de l’Ajuntament
en l’apartat de les noticies i opinions sobre les actuacions del govern i de la oposició.
(Pregunta núm. 11, R.E. E/001569-2017, de data 05/05/2017).

21.

Pregunta
del Grup Municipal del PP relativa a l’òxid que presenta un carrer situat al Barri Santa
Anna-Tió. (Pregunta núm. 12, R.E. E/001569-2017, de data 05/05/2017).

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
22.

Prec del
Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a la col·locació de llums a la paret
d’exposicions de la Biblioteca. (Prec núm. 1, R.E. 001573-2017, de data 05/05/2017).

23.

Prec del
Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a la instal·lació de màquines d’exercici a la
Via Primília. (Prec núm. 2, R.E. E/001573-2017, de data 05/05/2017).

24.

Prec del
Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a rehabilitar l’espai públic malmès entre el
Carrer del Vogi i la Riera de Sant Pere. (Prec núm. 3, R.E. E/001573-2017, de data
05/05/2017).

25.

Pregunta
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a quants espais públics sense nom hi
ha al municipi. (Pregunta núm. 1, R.E. E/001574-2017, de data 05/05/2017).

26.

Pregunta
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la placa commemorativa del rescat
dels infants de la colònia Negrín per part de Neus Català. (Pregunta núm. 2, R.E.
E/001574-2017, de data 05/05/2017).

27.

Pregunta
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la denegació de parades a entitats
a l’Aplec de la Cisa. (Pregunta núm. 3, R.E. E/001574-2017, de data 05/05/2017).

28.

Pregunta
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a l’ús de les sales de l’antic
Ajuntament. (Pregunta núm. 4, R.E. E/001574-2017, de data 05/05/2017).

29.

Pregunta
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a l’estudi de solucions per evitar
accidents. (Pregunta núm. 5, R.E. E/001574-2017, de data 05/05/2017).

30.

Pregunta
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la instal·lació de noves cartelleres.
(Pregunta núm. 6, R.E. E/001574-2017, de data 05/05/2017).

31.

Pregunta
del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la pluralitat dels mitjans
municipals. (Pregunta núm. 7, R.E. E/001574-2017, de data 05/05/2017).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Sr. Alcalde: Ara iniciarem el Ple d’avui. Dir també per al públic assistent que també hi haurà
una novetat al final. Normalment, quan acaba el Ple, doncs, donem el torn de paraula al
públic i el que dins el Govern hem decidit és que el que farem és que els regidors i l’Alcalde
estarem a disposició del públic per fer, doncs, qualsevol tipus de consulta en l’àmbit
particular del que vulguin, de qualsevol tema, sigui del Ple o sigui de fora del Ple. D’acord?
Doncs, si de cas, passarem al primer punt de l’ordre del dia, que és Lectura i aprovació de
l’acta de la sessió anterior, l’acta número 3. Hi ha alguna... Si de cas, abans d’aquest punt,
eh?, comentem que el senyor Pedro Bailón volia fer un comentari i ens ha demanat permís
per poder-lo fer abans de començar el primer punt de l’ordre del dia.
Sr. Bailón: Muchas gracias, señor Alcalde. Buenas noches a todos. Bien, como bien saben
ustedes, el pasado 23 de abril realicé un twitt desafortunado desde mi cuenta personal de
Twitter. Un twitt del cual quiero pedir disculpas a los que se hayan podido sentir ofendidos,
de corazón.
Los que me conocen saben que soy una persona que respeta y que no lo hice con malas
intenciones. He celebrado siempre el día de Sant Jordi y espero y deseo que algún día esta
fiesta acabe siendo patrimonio inmaterial de la humanidad.
Muchas gracias.
Sr. Alcalde: Molt bé. Voleu fer algun tipus d’intervenció?
Sra. Fernández: Bona nit a tothom. Agrair que hagi demanat disculpes i, bé, és així, va ser un
comentari desafortunat. I s’ha d’anar molt amb compte a les xarxes socials, sobretot, quan

un és representant d’un Ajuntament. Però només dir això. I, potser, fer una reflexió de ser
més tolerants i menys bel·ligerants, eh?, tant d’una banda com d’una altra, perquè, al final,
sigui Catalunya independent o no, tots haurem de conviure junts i, bé, anar una mica en
compte amb les afirmacions que es fan.
Sr. Font: Bé, bona tarda. Per la nostra part crec que, bé, les disculpes, com és natural, se li
han d’acceptar. De totes maneres, vostè va fer un twitt que, verdaderament, és bastant
desafortunat i jo li voldria fer, doncs, una petita reflexió, no?, perquè cadascú, en aquest
país, és lliure de pensar el que creu o el que pensa, però que vostè també està i viu en
aquest país, que és Catalunya, i que nosaltres i els que som independentistes, doncs,
pensem que estem maltractats una miqueta, una miqueta bastant i la prova està en què,
ara, últimament, doncs, per arrambar alguns vots o el que sigui, amb el País Basc, s’ha fet el
que s’ha fet, quan aquí nosaltres estem a la cua de tot plegat i demanem el que demanem
no hi ha ganes ni de parlar ni d’ajudar-nos amb re.
Per tant, acceptem les disculpes, però pensi que en altres moments sí que són coses que
ofenen i crec que, per la nostra part, mai aquí ni en cap moment hem criticat la vostra
ideologia.
Gràcies.
Sr. Tintoré: Sí. Bona nit a tothom. Bé, nosaltres també, doncs, acceptem les disculpes, com
no podria ser d’una altra manera. Però això no treu que tornem a mostrar el nostre rebuig i
perplexitat per la falta de respecte, falta de respecte que va tenir als veïns de Premià de
Dalt, falta de respecte que va tenir a gran part de Catalunya, encara que no els agradi, i per
una festa tan tradicional, com és Sant Jordi, que és un exemple de convivència, i civisme i
cultura.
En el seu dia, en sortir, doncs, aquest twitt, des de PDeCat, doncs, públicament ja vam
demanar la dimissió, perquè, encara que ho faci a títol personal, vostè és una persona
pública i que representa una part dels ciutadans de Premià de Dalt, porta l’Ajuntament,
doncs, a sobre, que per això, doncs, es va presentar com a regidor i va sortir votat i, per tant,
això ha de tenir un respecte escrupolós.
Llavors, clar, ens fa una certa gràcia el fet que vostè, quan exposa alguna cosa, al públic, a la
mínima que hi ha una remor, vostè li demana al president del Ple, doncs, que tingui el públic
callat, el màxim respecte i la veritat que, en aquest aspecte, la credibilitat, ara mateix, és
zero.

I la diferència entre vostès i nosaltres és que, si això hagués arribat a passar al revés, cosa
que segur que, per part nostra, no hauria passat, doncs, ara mateix ens hauríeu demanat la
dimissió o estaríem als jutjats, que és el que acostumen a fer.
Per tant, excuses acceptades, però continuem lamentant els seus comentaris.
Sr. Alcalde: Bé, res més a dir. Aprofitant que tenim un públic jove avui, vigilar també el que
escrivim a les xarxes socials, perquè moltes vegades el que s’escriu en un moment calent
que tots podem tenir, una cosa és dir una cosa, l’altra és escriure-la i que hi pot haver fets
delictius que estiguin via xarxes socials, des de tot tipus de bullying, del tipus de
maltractament que pugui ser, doncs, que també sapiguem això que a les xarxes socials
vigilem el que fem, perquè podem cometre algun tipus de delicte també, avui dia, no?
Però també qui s’equivoca..., també rectificar és de savis, que diuen i escolta’m, seguim
endavant, d’acord?
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 3).
Sr. Alcalde: Hi ha alguna apreciació? Algun tema? Correcte.
 Sotmesa l’acta número 3 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels
presents sense esmenes.
2. DESPATX OFICIAL
La Sra. Secretària dóna lectura dels següents acords:
1) “La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del dia 3 d’abril de 2017, va acordar la
contractació temporal a jornada completa de la persona que s’indica a continuació:
Cognoms i Nom de la Vigència del Contracte
Dedicació Categoria
Persona Contractada
Setmanal professional
Data Inici
Data Fi
Fins
a
la
cobertura de la
Benito Garcia, Juan
Auxiliar
13-04-2017 plaça en la forma 37,50 h.
Gregorio
administratiu
legalment
establerta.
2) La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del dia 18 d’abril de 2017, va acordar el
nomenament del Sr. Josep Meca Riera, com a funcionari de carrera en la categoria
d’arquitecte tècnic des del dia 1 de maig de 2017.

3) La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del dia 18 d’abril de 2017, va acordar la
contractació temporal a jornada parcial i en virtut del contracte d’interinitat de la persona
que s’indica a continuació:
Cognoms i Nom de la Vigència del Contracte
Persona Contractada Data Inici
Data Fi
Fins
a
la
reincorporació de
la Sra. Esther
Aran Llopart, Gerard 19-04-2017
Ortega en situació
de risc durant
l’embaràs,
maternitat, etc.
”
Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia, de data 3 de
adoptar els següents acords:

Dedicació Categoria
Setmanal professional

25,00 h.

Educador Social

març del 2017, pel qual es van

“Primer: Modificar l’acord adoptat mitjançant Decret d’Alcaldia, de data 23 de desembre del
2016, relatiu a la sol·licitud de la Generalitat de Catalunya de la pròrroga del projecte
d’intervenció integral de Santa Anna – Tió per un període de quatre anys i que ha de ser per
un període de dos anys.
Segon: Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la pròrroga del projecte d’intervenció integral
de Santa Anna – Tió per un període de dos anys.
Tercer: Aprovar la modificació de la temporalitat del Pla financer del projecte d’intervenció
integral de Santa Anna – Tió, d’acord amb les instruccions rebudes de l’Oficina de Gestió del
Programa de barris de la Generalitat de Catalunya, que determinen que la data límit per a
l’execució de la despesa del projecte és fins a 31 de desembre del 2018.
Quart: Presentar la documentació requerida per l’Oficina de Gestió del Programa de barris de
la Generalitat de Catalunya que correspon al Pla financer amb la nova temporalitat i el
certificat de donar compte al Ple municipal sobre la presentació de la sol·licitud de la
pròrroga excepcional.
Cinquè: Notificar l’adopció dels presents acords al Servei Municipal d’Intervenció, als Serveis
Jurídics municipals, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes escaients.”
3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A
L’AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ EN LA GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS

La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent:
“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres
Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la Diputació
de Barcelona les facultats de recaptació dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva
d’aquest dictamen, s’enumeren.
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats de
gestió i recaptació dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords
plenaris.
L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre aquestes
Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència de disposar d'un
acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en ordre a acreditar amb
suficient claredat la competència dels òrgans actuants.
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat que
l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. També els
pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb el màxim
rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens Supramunicipal.
Davant les consideracions precedents, es creu procedent modificar la delegació de les
competències de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic i alhora
confirmar i ratificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a
aquesta data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. No debades, la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques
de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que les administracions públiques
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur
titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa
sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot
reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de la
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, parcialment
modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril i Llei 57/2003, de 16 de desembre i l’art.53 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local a Catalunya, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents
ACORDS
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de
Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de recaptació
dels ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:

I.- Cànons derivats de concessions administratives.
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
· Recaptació dels deutes en període executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
II.- Multes coercitives.
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
· Dictar la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius.
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
· Recaptació dels deutes en període executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
SEGON.- Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, a l'empara
del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de les facultats de gestió i recaptació dels
ingressos de dret públic que s'esmenten a continuació, efectuada en acords anteriors a favor
de la Diputació de Barcelona, en el sentit de delegar únicament les funcions de recaptació
que s'enumeren:
I. Taxes per:
 Expedició de documents administratius.
 Llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
 Mercat municipal.
 Ocupació del subsòl, sòl i volada pública.
 Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
 Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys
d'ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
 Prestació del servei d'atenció domiciliària.
 Prestació de serveis a les escoles bressol.
 Prestació de serveis per ensenyaments especials a establiments municipals.

 Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
 Prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o
declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els
controls periòdics i les revisions periòdiques.
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquestes taxes es deleguen són:
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
· Dictar la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
 Utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions del pavelló
poliesportiu municipal i zones esportives.
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquesta taxa es deleguen són:
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
· Recaptació dels deutes en període executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
TERCER.- Com a conseqüència dels acords de delegació anteriorment adoptats i de les
modificacions efectuades en els punts anteriors, les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació delegades a la Diputació de Barcelona queden fixades tal com segueix:
I.- Impost sobre béns immobles.
· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
· Dictar la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.

·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Impost sobre activitats econòmiques.
· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
· Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
· Dictar la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
· Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats econòmiques.
· Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
· Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
· Dictar la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
· Concessió i denegació de beneficis fiscals.
· Revisió de les autoliquidacions presentades.
· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a determinar
els deutes tributaris.
· Expedició de documents cobratoris.
· Pràctica de notificacions de les liquidacions.
· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
· Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per
l’ORGT.
· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.

·
·
·
·
·
·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de
les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a determinar
els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per
l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de
les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI.- Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses explotadores
de serveis de subministraments d’interès general.
· Concessió i denegació de beneficis fiscals.
· Revisió de les autoliquidacions presentades.
· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a determinar
els deutes tributaris.
· Expedició de documents cobratoris.
· Pràctica de notificacions de les liquidacions.
· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
· Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per
l’ORGT.
· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.

·
·
·
·

Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de
les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VII.- Taxes per:
 Prestació del servei de gestió de residus municipals.
 Servei de clavegueram.
 Utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles
a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de
via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Les funcions delegades són:
· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
· Dictar la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
·
 Expedició de documents administratius.
 Llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
 Mercat municipal.
 Ocupació del subsòl, sòl i volada pública.
 Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
 Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys
d'ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
 Prestació del servei d'atenció domiciliària.
 Prestació de serveis a les escoles bressol.
 Prestació de serveis per ensenyaments especials a establiments municipals.
 Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
 Prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o
declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els
controls periòdics i les revisions periòdiques.

Les funcions delegades són:
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
· Dictar la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
 Utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions del pavelló
poliesportiu municipal i zones esportives.
Les funcions delegades són:
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
· Recaptació dels deutes en període executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VIII.- Contribucions especials.
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
· Dictar la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IX.- Quotes d'urbanització.
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
· Dictar la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
X.- Sancions diverses.
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
· Dictar la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

·
·
·
·

Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XI.- Execucions subsidiàries.
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
· Dictar la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XII.- Cànons derivats de concessions administratives.
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
· Recaptació dels deutes en període executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XIII.- Multes coercitives.
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
· Dictar la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XIV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius.
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
· Recaptació dels deutes en període executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XV.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar:
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
· Recaptació dels deutes en període executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.

·
·
·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XVI.- Aprovació de baixes per crèdits incobrables.
· Aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili desconegut,
insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels
quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació en
via de constrenyiment (ingressos directes -excloses les multes de trànsit- i ingressos per
rebut).
QUART.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns
dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació
de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial
dels serveis municipals, ho facin convenient.
CINQUÈ.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat primer d'aquest acord,
establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació,
l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic,
la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant
col·laboració interadministrativa, i la normativa interna de la Diputació de Barcelona
reguladora de la prestació d'aquest servei.
SISÈ.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord es
regeix per les següents regles:
Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest acord
tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data
d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de
donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant
la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de
desplegament, així com a allò que s’estableix en l'Ordenança general de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració

interadministrativa, i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona,
reguladora de la prestació d'aquest servei.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els
Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l'Ordenança
general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, la
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza
mitjançant col·laboració interadministrativa, i en la normativa interna de la Diputació
de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en
l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si
aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes,
llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de
l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades
per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions
d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la
forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.

3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc
el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de
recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà
directament al compte de la Diputació.
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de
Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la
gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte
anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i
tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada
moment.
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.

d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per a

la gestió del servei.

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de

Recaptació i en les disposicions concordants.
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un
local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la
utilització de les dependències municipals.
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries
per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de
protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a
les especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat
delegada a la Diputació de Barcelona.
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius
i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de
documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents
generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de
suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la
normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).
Regla onzena. L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració
“d’encarregat del tractament” respecte de les dades personals que l’administració
delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les
mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les dades
personals, tant de les aportades per l’administració delegant com de les que aportin
directament els contribuents.
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades facilitades
per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi d’aquesta; no
aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la
delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva
conservació -llevat que la Llei General Tributària o qualsevol altra norma amb rang de
llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter
material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb una empresa o
empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà la
consideració d’encarregat del tractament.
Als efectes contemplats en aquesta Regla onzena, l’Organisme de Gestió Tributària
queda expressament facultat per l’ajuntament delegant per tal d’efectuar les

peticions d’informació amb transcendència tributària i comunicació o cessió de dades
que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o qualsevol altra
norma que contempli dites comunicacions o cessions.
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades
personals que corresponen de l’Organisme de Gestió Tributària, els quals van ser
creats i regulats pel decret de la presidència de la Diputació de Barcelona i del seu
Organisme de Gestió tributària de data 14 de desembre de 2010, publicat en el BOPB
de data 17 de gener de 2011 i què figuren inscrits en el Registre de protecció de dades
de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.
Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb allò establert
al R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
Regla dotzena. Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.
SETÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la
seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i de les delegacions
especificades i un cop acceptades publiqui aquest acord de delegació i especificació, per a
general coneixement, juntament amb l’acord d’acceptació de la delegació i especificació,
tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.”
Sr. Costa: Sí. Senyor Alcalde. Bona nit a tothom. Bé, informar els senyors regidors, com ja
vam comentar a la Comissió Informativa d’Hisenda, i sobretot el públic assistent, com bé
sabran, l’Ajuntament de Premià de Dalt, com molts altres Ajuntaments d’aquest país, té un
conveni establert amb la Diputació de Barcelona per a la gestió i recaptació dels tributs, no?,
dels grans padrons, que diem, com podrien ser l’IBI o podrien ser impostos de construccions
i del que es coneix, de forma tècnica, com a “padronets”, no?, de les taxes, com cementiri,
escoles bressol, etcètera. Tot això ho tenim delegat, que ens facilita molt la feina i, a més, és
una forma que permet treballar la Diputació en xarxa, no?, a tot el que és la demarcació, la
Província de Barcelona.

Quina modificació aportem al Ple? D’una banda, concedir la gestió, liquidació, inspecció i
recaptació d’impostos i taxes que fins ara teníem nosaltres, encara la competència no
l’havíem delegat, que bàsicament són cànons derivats de concessions administratives;
multes coercitives que pugui interposar aquest Ajuntament contra un particular i les costes
judicials que es puguin derivar dels contenciosos administratius, fins ara ho fèiem nosaltres,
ho deleguem a Diputació.
I què fem? L’altra banda de l’acord què inclou? És recuperar la gestió dels padronets que
deia abans, no?, d’aquestes petites taxes, com podria ser escola bressol, cementiri, etcètera,
escola de música o de dansa, que fins ara la Diputació en tenia la gestió i la recaptació i que
ara només en tindrà la recaptació. Per què? Perquè tots els tràmits de gestió, realment, eren
molt feixucs, perquè es van donant durant tot l’any altes, baixes, es donen beques, etcètera.
La Diputació no té tota aquesta informació o li costa molt poder treballar amb l’agilitat
necessària perquè el veí, doncs, pugui resoldre els seus problemes amb la major celeritat,
no?
Això ho recuperaríem, la gestió, l’Ajuntament, i continuaríem delegant, no?, i mantenint la
delegació de la recaptació d’aquestes taxes, com deia, en la Diputació.
Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha intervencions? Per part vostra, hi ha alguna intervenció? Estem
tots d’acord amb la proposta?
 Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC, PP i CRIDA)
dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat
dels presents.
MOCIONS
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR (PP)
4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A LA CONCESSIÓ DELS
PEATGES DE L’AUTOPISTA DEL MARESME. (R.E. E/001555, DE DATA 04/05/2017).
Sr. Alcalde: La primera moció és una moció presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular, que, aquí... Jo no sé la Crida, els tres equips de Govern el que demanem és si ens
podem adherir a la moció, si podem fer-la conjunta. No sé si per vosaltres també?

Sr. García: Nosaltres el que volíem fer és remarcar que amb el primer acord i amb el tercer
hi estem d’acord, però amb el segon, bé, s’esmenta l’allargament de l’autopista cap a Lloret
de Mar i nosaltres volem remarcar que estem en contra d’aquest allargament. Per tant,
nosaltres proposàvem de canviar el segon punt per un altre. Si voleu, us dic ja l’esmena que
proposem i a veure si s’accepta.
Bé, nosaltres el que canviaríem és el segon punt per un altre que digués: “Demanar al
Govern que no prolongui la C-32 fins a Lloret, un projecte insostenible, rebutjat en consultes
a Blanes i Lloret, i ara en litigi legal i polític per oposició popular.”
Sr. Alcalde: Es queda igual? Doncs, queda igual. Doncs, passem a llegir la part d’acords, eh?
Passem a llegir la part d’acords.


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

La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent:
“Atès que una bona part de la xarxa viària de peatge a Catalunya es titularitat de la
Generalitat.
Atès que aquesta xarxa es caracteritza per tenir els preus per quilòmetre més elevats que la
xarxa estatal.
Atès que des de el Govern de la Generalitat es demana per una banda al Govern d’Espanya
que no perllongui les concessions de peatge de la seva titularitat a Catalunya que opera
ACESA i per altre banda a Catalunya, a les concessions que l’Estat va transferir a la
Generalitat (C-32 Montgat - Palafolls i C-33 Barcelona - Mollet) en preveu l’allargament de la
concessió.
Atès que l’Estat ha confirmat que no perllongarà les concessions, la Generalitat fa tot el
contrari.
Així va quedar establert en l’ACORD GOV/39/2015, de 17 de març, pel qual s'aprova la
modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l'explotació
de les autopistes Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló (C-33). publicat en el
Diari Oficial de la Generalitat núm. 6834 del 19 de març de 2015. Aquest acord preveu que
per construir el ramal de la C-32 fins a Lloret de Mar, es pugui ampliar la concessió de

l’autopista del Maresme y la de Barcelona a Mollet que operen a través de la concessionària
INVICAT. Així ho reflexa el text de l’acord:
‘L’import del saldo de compensació existent al final de la concessió per raó de la inversió per
l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar serà compensat per l’Administració mitjançant
l’atorgament d’un període addicional de durada de la concessió d’acord amb el règim jurídic
propi del contracte de concessió adjudicat a Invicat. Al venciment actual de la concessió,
establert per al 31 d’agost de 2021, es determinarà el nou termini de durada addicional de la
concessió que es correspondrà amb el moment en què l’import dels futurs fluxos de caixa
lliures estimats de la concessió, descomptats a la taxa definida a l’annex I del present
Conveni, sigui equivalent al saldo de compensació final. No obstant això, si en algun moment
abans del finiment del període addicional, s’assolissin els fluxos necessaris per a la
recuperació del total del saldo, la concessió finirà anticipadament, sense que per raó
d’aquesta resolució anticipada la concessionària pugui demanar cap tipus de
rescabalament.’
Atès que els veïns de Premià de Dalt, així com tots els habitants del Maresme, patim
l’autopista de peatge més antiga d’Espanya, 1969, sobre la qual ja s’han fet dues prorrogues
des de la concessió inicial i que en tot cas finalitza l’any 2021.
Atès que aquest és un fet que dificulta la nostra competitivitat com a Municipi i com a
Comarca ja que altres comarques properes a Barcelona gaudeixen d’una via ràpida, autovia,
d’accés gratuït a Barcelona, destinació de molts dels desplaçaments que s’efectuen des de
Premià de Dalt.
Atès que hem pogut llegir als mitjans de comunicació que el Govern de la Generalitat està
estudiant l’ implantació de l’anomenada vinyeta austríaca que gravaria els desplaçaments en
vehicle privat per una via que dintre de 4 anys ha de ser gratuïta pels per a tots nosaltres,
que portarem al 2021 més de mig segle pagant aquest peatge.
ACORDS
Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat que en cap cas prolongui la concessió dels
peatges de l’autopista del Maresme - C32 per finançar la prolongació de la C-32 fins a Lloret.
Segon.- Que en acabar el període de concessió, el Govern de la Generalitat se’n faci càrrec de
l’import del saldo de compensació existent al final de la concessió per raó de la inversió per
l’obra del ramal Blanes - Lloret de Mar i que en cap cas sigui compensat mitjançant
l’atorgament d’un període addicional de durada de la concessió d’acord amb el règim jurídic
propi del contracte de concessió adjudicat a Invicat.

Tercer.- Que en acabar el període de concessió, aquestes autopistes reverteixin a la
Generalitat de Catalunya i no en sigui privatitzada la seva gestió amb una nova concessió.”
Sr. Alcalde: Voleu afegir alguna cosa?
Sr. Ruffo: Sí. Molt breument. Gràcies, senyor Alcalde. Bona nit. Senyors de la Crida, he dit
que no a l’esmena perquè hem tingut una setmana per parlar-la i introduir-la. No li dic que
hi estigui d’acord o no, però truqui’m i parlem.
Bé, un breu resum de la moció, ficar-nos en situació una mica. Ja saben l’autopista del
Maresme que tots patim, amb molts peatges, d’ara a 0,86 cèntims, doncs, hi ha dues
situacions, no?, per una banda la Generalitat de Catalunya demanant al Govern d’Espanya
que no allargui les concessions o no les renovi, cosa que hi estem totalment d’acord, i per
una altra banda, la Generalitat de Catalunya el que està fent o el que es preveu que està fent
és voler o té la intenció d’allargar la concessió de l’autopista del Maresme. Això, pel que
podem llegir, entre línies, a l’acord que van fer, el 39/2015, del 17 de març, no?, que, al cap i
a la fi, aquest acord preveu que per construir el ramal de la C-32 fins a Lloret de Mar es
pugui ampliar la concessió de l’autopista del Maresme i la de Barcelona a Mollet, que operen
a través de la concessionària Invicat.
Clar, aquest peatge l’estem pagant des del 1969 i el 2021, en principi, caduca i el que
desitgem és que caduqui i que deixem de pagar una peatge que creiem que ja està pagat.
Creiem també que una peatge a Premià de Dalt, al Maresme, als pobles del voltant, ens
perjudica com a municipi, perquè tenim pobles del voltant, al Vallès, per exemple, podem
anar a Sant Quirze, podem anar a Sabadell, podem anar a Barberà, per exemple, que tenen
la C-58 totalment gratuïta i, segurament, alguna persona que ha d’anar a viure o que vol
anar a viure a les afores de Barcelona, sigui un punt a favor que aquell municipi tingui o no
tingui peatge. Per tant, creiem que és un agravi, no?, envers altres municipis.
I, per tant, demanem, en forma de moció, declaració institucional, al cap i a la fi, que la
Generalitat digui clarament si aquesta concessió s’allargarà o no s’allargarà.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Bé. Intervencions?
Sr. García: Sí. Bé, ja hem explicat abans el que proposàvem. Com que no s’accepta això, ens
abstenim perquè, per una banda, ja hem dit que nosaltres hi estem d’acord i, de fet, eren
punts que, per exemple, el mes passat vam presentar una moció en què el primer punt era

bàsicament el mateix i també en una que havíem presentat al desembre es demanava
també aquest aspecte, no?
Recordar que la Generalitat és veritat que s’està contradient amb això, perquè, per una
banda, signa la Declaració del Maresme, tots els partits la signen, demanant que s’acabi
aquesta concessió i, per altra banda, parlen que aquesta concessió no s’acaba.
Per tant, bé, ens abstindrem.
També grinyola una mica que el PP, mentre rescata autopistes en altres zones, aquí presenti
aquestes mocions, però, bé, hi estem d’acord i, per això, no la votarem en contra.
Només afegir una cosa respecte al tema anterior, que no ho hem dit abans perquè,
normalment, no se’ns deixa parlar de coses que no estan a l’ordre del dia, doncs... Bé,
simplement, el que s’ha dit, no? És una falta de respecte aquest twitt que es va fer i, per
tant, demanar disculpes és el mínim que es pot fer, faltaria més, i de fet, això demostra una
mica l’actitud del Partit Popular, com sortia al Polònia fa, crec, una setmana o dues, que al
final el que fa és vendre la moto dient que Sant Jordi ha de ser una festa reconeguda i,
alhora, doncs, hi ha gent del partit que no s’ho acaba de creure, no?
Res més.
Sr. Alcalde: Molt bé. Us agrairia que féssiu els comentaris en el punt que toqui. Aquí estem
parlant de les autopistes. Passo al portaveu del Govern, Marc Tintoré.
Sr. Tintoré: Bé, el fet de presentar-ho conjuntament ja dóna, doncs, que hi estem d’acord,
eh? La finalitat que volem tots és que, doncs, aquesta concessió quedi ja liquidada i per això
ens hi adherim.
Sr. Alcalde: Dir que també, doncs, el conseller Rull va manifestar, doncs, que ja no es faria
aquesta ampliació de concessió. El que passa és que, a nivell de comarca, també hem de ser
conscients que si la nacional II, doncs, passa a ser un passeig i l’autopista sense pagament,
hem de buscar la fórmula que sigui gratuïta per als maresmencs, però que no es col·lapsi,
perquè si realment hi ha estudis o hi poden haver estudis que si tot el trànsit de l’AP-7
vingués cap aquí podria haver-hi el perill de col·lapse i s’ha de buscar la via perquè pugui ser
gratuïta i no estigui col·lapsada.
Molt bé. Doncs, passem a votació.
 Sotmesa la moció a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC i PP) i 2
abstencions (CRIDA) dels membres que integren la Corporació.

S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria absoluta
del número legal de membres de la Corporació.
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMÀ DE DALT - CUP - PA
5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER UN POBLE SOSTENIBLE. (R.E.
E/001573-2017, DE DATA 05/05/2017).
La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent:
“Les conseqüències del canvi climàtic afectaran directament moltes comunitats en els
pròxims decennis amb conseqüències greus i irreversibles, tant per al medi ambient en
general, com per a les persones en particular. Per a frenar aquesta situació, i davant de la
falta de compromisos ambiciosos dins de les negociacions internacionals, cal iniciar un canvi
de model en consonància amb els límits del planeta, que ha de basar-se en un canvi a nivell
local. Per això, instem els governs municipals a l’adopció de mesures immediates i urgents
que aconsegueixin reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle que es produeixen als
seus municipis, ja que és en els nuclis urbans on es produeixen un 70% de les emissions de
diòxid de carboni.
Així, els municipis juguen un paper fonamental en poder actuar en l’àmbit local, convertint-se
en el pilar bàsic sobre el qual se sustenten les mesures de fre necessàries contra
l’escalfament global. Una actuació conjunta de les entitats locals pot originar un gran
descens de les emissions causants del canvi climàtic.
Cal començar de manera immediata una planificació urbana que redueixi la petjada
ecològica del municipi i iniciï el camí cap a una planificació urbana basada en un horitzó
100% renovable i sostenible.
El temps d’actuació per a prevenir les pitjors conseqüències s’esgota, per la qual cosa és
imprescindible la presa de mesures urgents, que no només aconseguiran evitar el col·lapse
ambiental a què ens enfrontem, sinó que redundaran en un increment de la qualitat de vida
de la ciutadania.
L’adopció dels compromisos proposats situaran Premià de Dalt en la bona senda per a una
transformació del model que ens ha portat a la situació actual, i amb això es generarà un
municipi més ecològic, sostenible, amable i habitable que estigui a l’avantguarda social. És el
moment d’actuar per a frenar el canvi climàtic, i passos locals com aquest tenen major
incidència que els grans acords internacionals.

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Avançar cap a esdevenir un municipi sostenible, establint entre altres objectius a
assolir, que tots els subministraments energètics municipals arribin a estar basats únicament
en energies renovables.
SEGON.- Executar mesures per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle al municipi,
incloent les mesures recomanades per a millorar la qualificació energètica de la casa
consistorial i el que queda per executar del Pla d’Acció d’Energia Sostenible, i amb la posada
en marxa de mesures d’impuls a la mobilitat a peu, amb bicicleta i amb transport públic, i la
reducció dràstica de l’ús de l’automòbil.
TERCER.- Introduir en les ordenances municipals criteris de sostenibilitat i lluita contra el
canvi climàtic, no només en l’actuació municipal sinó també en l’adjudicació de serveis, de
manera que es prioritzin aquests criteris enfront dels economicistes.
QUART.- Augmentar progressivament les capacitats de l’Ajuntament per a fer front a les
conseqüències del canvi climàtic que ja s’està produint. Adaptació del planejament urbanístic
i ordenances municipals a aquesta nova situació.
CINQUÈ.- Formar part de xarxes de municipis contra el canvi climàtic, fent que aquest esforç
sigui compartit per el major nombre possible de municipis perquè adquireixi més efectivitat i
rellevància, i desenvolupar els acords que comporta l’adhesió.
SISÈ.- Incloure la participació de la ciutadania en la presa de decisions de la planificació
municipal per al desenvolupament de l’estratègia de lluita contra el canvi climàtic, i com a
mecanisme de control per a la correcta posada en marxa de les mesures.
SETÈ.- Estudiar la implementació i valorar els avantatges d’un sistema de dipòsit, devolució i
retorn d’envasos (SDDR), posant-se en contacte amb Retorna i amb els municipis que ho
estan fent.
VUITÈ.- Traslladar aquests acords a Ecologistes en Acció, Retorna, Preservem el Maresme, el
Consell Comarcal del Maresme, el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Parlament de
Catalunya, i difondre’ls als mitjans de comunicació i difusió municipals.”
Sr. Alcalde: Molt bé. Voleu ampliar la proposta?
Sr. García: Abans que res...Perdona. No volia tallar-te, però, finalment, demanem si es pot
retirar aquesta moció perquè les entitats que la venien a presentar, finalment, no han pogut

venir avui i ens ho han dit avui mateix. Llavors, la retirem per poder-ho fer en el següent Ple,
perquè així tindrem més informació tots plegats.
Sr. Alcalde: Molt bé. Haver-ho dit abans.
Sr. García: Ja, ja. És que no volíem tallar-te. Però, així també es treu el tema, però ho deixem
sobre la taula.
Sr. Alcalde: La 6 sí que es fa, no? La 6? La següent?
Sr. García: Sí, sí, sí. Només era aquesta.
 A proposta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt, s’acorda RETIRAR la moció
presentada per unanimitat dels presents.
6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER UN PROTOCOL CONTRA
AGRESSIONS MASCLISTES I LGBTIFÒBIQUES A LES FESTES MAJORS. (R.E. E/001573-2017,
DE DATA 05/05/2017).
La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent:
“Les agressions contra les dones i contra les persones LGBTI són les expressions més directes
del sistema cisheteropatriarcal en què estem immersos.
Un dels indrets on aquestes violències apareixen sovint és a les festes i espais d’oci, com s’ha
vist darrerament amb diversos casos d’agressions al llarg del territori.
Malgrat la invisibilitat que sovint envolta aquests fets, i el desconeixement públic dels
mateixos que això comporta, aquestes violències hi són presents a diferents escales.
Amb tal de posar eines per a prevenir aquests casos i per a aturar-los i acompanyar les
víctimes en cas que succeeixin, molts municipis i entitats organitzadores de festes populars
han anat adoptant en els darrers temps protocols d’actuació per a la prevenció, la detecció i
la intervenció de les agressions masclistes i LGBTIfòbiques en aquests espais, incloent també
campanyes d’informació i sensibilització al respecte.
L’Ajuntament de Premià de Dalt ha de posar tots els mitjans per a combatre la violència
masclista i LGBTI, i aquest és un front que també cal abordar.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS

PRIMER.- Elaborar i implementar un protocol municipal de prevenció i d’actuació enfront les
agressions masclistes i LGBTIfòbiques a les festes majors del municipi. Aquest protocol
s’elaborarà amb la participació de les tècniques i tècnics municipals dels àmbits d’igualtat,
joventut i festes, i de les entitats feministes i LGBTI, juvenils, lúdiques, educatives, festives,
socioculturals o altres que així ho vulguin, prenent com a exemples de partida els protocols
que s’han dut a terme en molts municipis i en moltes festes autogestionades.
SEGON.- Incloure també en el procés d’elaboració del protocol, el disseny d’una campanya
informativa i de difusió, conscienciació i sensibilització per prevenir violències masclistes i
LGBTIfòbiques en aquests espais festius i deixar clar el rebuig a aquestes, mitjançant la
col·locació de cartells en els espais de les festes i la lectura d’un manifest, entre d’altres
possibles accions.
TERCER.- Difondre aquests acords als mitjans de comunicació i difusió municipals, demanant
la participació a les entitats dels àmbits esmentats o altres que així ho vulguin.”
Sr. Alcalde: Més informació?
Sr. Batlle: Sí. S’entén bastant la moció, però ho faré ràpid, d’acord? Bé, bona tarda.
Bàsicament, el que presentem des de la Crida és una moció per a la creació d’un protocol
contra les agressions masclistes i de gènere.
Hem vist, últimament, a les notícies i al nostre món quotidià com hi ha persones joves i no
tan joves que han estat agredides pel fet de ser LGTBI o dones que han estat agredides pels
homes, no?
Llavors, nosaltres, com s’ha fet en molts altres municipis, el que proposem és que Premià de
Dalt creï un protocol contra aquestes dinàmiques sexistes i LGTBIfòbiques, creant això,
doncs, un protocol per a les festes majors.
Això vindria a ser el resum del primer punt.
Al segon punt, bàsicament, el que demanàvem és una campanya, no?, de sensibilització,
perquè podem fer el protocol, però si, realment, no ho exportem a la gent, de poc servirà i,
per tant, el que demanem és, doncs, que se faci difusió, no?, d’aquest protocol i una
campanya en contra d’aquest tipus d’agressions.
I, per tercer punt, doncs, que es difongui en els mitjans de comunicació municipals.
Si hi ha qualsevol cosa...
Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha intervencions?

Sr. Ruffo: Sí. Gràcies, senyor Alcalde. Bé, nosaltres, jo crec que és l’equip de Govern el que
ha d’explicar, si s’estan prenent mesures, jo crec que sí, des d’aquest tema. A Premià de Dalt
crec, recordo que afortunadament mai hem tingut una notícia que s’ha patit una agressió
d’aquest tipus en una festa major. Però crec que s’està treballant, s’estan prenent mesures i
si s’expliquen nosaltres, en principi, la votarem en contra per no carregar els tècnics de més
treball, perquè, si ja s’està fent, duplicar-ho, en aquest cas, seria una mica, si m’ho permet,
tonteria.
Gràcies.
Sr. Tintoré: Sí. Bona nit. Com bé diu el company Bernabé, doncs, afortunadament, a dia
d’avui, doncs, no tenim cap constància de cap acció a la Festa Major de Premià de Dalt, eh?
Primerament, doncs, perquè no és una festa tan massiva i, com deia, ho repeteixo, doncs, no
tenim constància, afortunadament, de cap agressió.
Sí que és cert que, com bé sabeu, s’està treballant i s’està fent el Pla d’igualtat. Dins del Pla
d’igualtat, òbviament, hi hauran aspectes LGTBI i ara estan centrats o estem centrats,
bàsicament, doncs, en la realització d’aquest pla, que és on estem concentrant tots els
esforços.
Per tant... A banda, també que amb la Diputació tenim un contacte i una via directa que
qualsevol campanya li donem suport i donem la difusió que ens demanen.
Per tant, com deia, com que tenim un pla d’igualtat en el qual, doncs, també hi haurà
aspectes a seguir amb LGTBI, doncs, hi votarem en contra.
Sr. Alcalde: Molt bé. Podem fer una segona ronda, si ho creieu convenient? Com fem
habitualment a les mocions.
Sr. Batlle: Bé, felicitats, vull dir, se us felicita la feina feta, però això creiem que és un més a
més i que d’aquí a votar-hi en contra, potser... No sé, eh? No? Fa falta votar-hi en contra? De
totes maneres, que es tatxi de...? Bé, fem, primer, el meu torn... No, bàsicament, que d’aquí
a tatxi de tonteria... No ho sé jo, senyors del PP. No ha passat fins a dia d’avui, però mai se
sap si pot passar i, per tant, nosaltres creiem que és bo previndre aquest tipus d’accidents.
De totes maneres, hi ha molts pobles que ho han fet. Fins i tot, els alumnes de tercer d’ESO
han fet un protocol contra l’alcohol, vull dir, no és una cosa que suposi una feina
extraordinària i no ho sé, nosaltres creiem que és útil que estigui i que sempre està allà,
saps?
No sé si tu vols afegir alguna cosa més?

Sr. García: Només un apunt, perquè, a veure, quan es diu que no ha passat res mai, etcètera,
però això recordo que a principi de legislatura també se’ns va comentar que no hi havia
hagut cap cas de bullying en aquest municipi i, després, he pogut participar en uns tallers a
l’institut, anàvem per cada classe i a cada classe ens explicaven un cas. Òbviament que n’hi
ha. Que siguin invisibles no vol dir que no hi siguin. Precisament per això s’ha de fer
prevenció, creiem, i accions com aquestes de sensibilització de la ciutadania, no?, i de la
població més jove també.
Sr. Alcalde: Més intervencions?
Sr. Ruffo: Gràcies, senyor Alcalde. Senyor Batlle, no dic que sigui una tonteria la moció. Dic
que és una tonteria aprovar-la quan ja s’està treballant sobre aquest tema i si s’està fent un
protocol també per a les festes majors, per què fer-ne dos? La tonteria és fer-ne dos, és
treballar el doble per arribar al mateix punt. Això és una tonteria, no la moció, ni molt
menys. És un problema que existeix i s’han de prendre mesures, i jo li dono la raó. Només
això, però cap... Jo crec... Tenim la regidora, podria explicar-ho.
Sra. Julià: A veure, actualment, no s’està fent cap protocol per a la Festa Major. La Diputació,
com a altres pobles, i amb la Diputació, com per exemple, Mataró tampoc ha fet campanyes
en temes de festes majors i festes... Que vosaltres, de fet, presenteu el tema només de la
Festa Major, hi ha altres festes aquí. Però sí que és veritat que tots els protocols que puguin
ser de prevenció poden ser necessaris i hi estic d’acord, però tot el que aprovem aquí com a
moció d’aquesta manera, o sigui, ens obligueu a fer-ho, en certa manera. Aleshores, aquí, a
Premià de Dalt, ara mateix –ara mateix–, estem treballant un pla d’igualtat que donarà
cobertura a moltes coses i estem dipositant tota l’energia en això, que és una cosa que ja us
vaig dir que, en molts aspectes, estem a les beceroles, i llavors, hem d’anar consolidant base.
Quan tinguem superat això, i a més a més, la Diputació anirà generant campanyes, que ajuda
els pobles petits com el nostre, doncs, nosaltres donarem recolzament i les seguirem.
Però, ara mateix dedicar energies dels recursos que tenim als Serveis Socials perquè no
tenim, doncs, el que ens agradaria a tots plegats per anar podent fer milers de coses que es
poden fer en tots els àmbits, doncs, no pot ser i, aleshores, anem passet per passet i, ara
mateix, estem amb el Pla d’igualtat i estem centrats en això. Que això no vol dir que,
properament, no es pugui fer, però ara mateix no es pot fer.
Sr. García: Puc afegir una cosa només? Per acabar.
Sr. Alcalde: Ràpid i passem a...

Sr. García: Que pensem que seria bona idea, en el Pla d’igualtat, incloure aquest protocol i
que aquí tampoc s’està dient que s’hagi de fer amb una setmana. Òbviament, seria bo tenirho per a les properes festes majors i, per això, no ho hem presentat al juny, sinó ara, no?
Però, bé, no creiem que sigui tan impossible.
Sr. Alcalde: Molt bé. Crec que han quedat clars els posicionaments. Passem a votació.
 Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA) i 15 vots en contra (PDeCAT,
ERC-AM, PSC i PP) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.
7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A LA CELEBRACIÓ DE PLENS
MUNICIPALS A L’ESPAI SANTA ANNA. (R.E. E/001573-2017, DE DATA 05/05/2017).
La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent:
“Tenint en compte que el barri de Santa Anna suposa aproximadament un quart de la
població del municipi, i que geogràficament està allunyat del centre, així com la seva alta
densitat de població, estimem que seria útil celebrar plens a l’Espai Santa Anna com a forma
d’apropar la política al poble i viceversa.
Aquesta mesura no nega que es pugui fer extensible a altres barris si es considera oportú.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Celebrar alguns dels plens municipals a l’Espai Santa Anna. D’entrada proposem
fer-ne un de cada quatre, però la freqüència haurà de ser acordada pels grups municipals.
SEGON.- Fer difusió d’aquests acords a través dels mitjans de comunicació i difusió
municipals.”
Sr. Alcalde: Vol afegir alguna cosa?
Sr. Batlle: Crec que s’ha entès prou bé. Però nosaltres entenem que... almenys, una de les
nostres prioritats és apropar la política a la ciutadania i, per tant, creiem que poder
desplaçar, doncs, el Ple a l’Espai Santa Anna un cop cada... o anar fent alguna prova, doncs,
seria ideal.
Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha intervencions?

Sr. Bailón: Sí. Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno, sí que es cierto que el pueblo sufre una
descentralización y una centralización a la vez del tema político, del tema Ayuntamiento,
etcétera. No creemos, desde la junta del partido, que teniendo la sala de plenos que
tenemos, se tengan que realizar plenos en otro lugar del municipio, porque, además,
también sería un poco discriminatorio solo hacerlos en el Espai Santa Anna, porque también
hay otros barrios que están lejos de lo que sería el Ayuntamiento.
Pero lo que sí que creemos es que el Ayuntamiento no está lo suficientemente repartido por
el pueblo y sí que en futuras mociones o futuras propuestas, etcétera, sí que defenderíamos
la posición de, quizás, descentralizar tanto el Ayuntamiento.
Gracias.
Sr. Alcalde: Molt bé. Més intervencions?
Sr. Tintoré: Bé, aquesta moció la votarem en contra també, primer, perquè la llei ja diu que
els plens s’han de celebrar a la Sala de Plens, eh?, que és el lloc on s’atén la ciutadania.
A part d’això, això que proposeu ja s’havia fet fa anys i no solament al barri Santa Anna, es
feia al barri Santa Anna, al barri del Remei i al Nucli Antic, i us puc assegurar que el
seguiment era pràcticament el mateix. A banda que, com bé dieu, per poder, doncs, apropar
la política al poble, el que fa aquest equip de Govern, doncs, és fer les audiències públiques
als barris, que, per cert, seran els propers dies 18, 19 i 20.
Sr. Alcalde: Alguna intervenció més?
Sr. Batlle: Sí. Entenc que el que dius és perquè ho recull el ROF? Sí, no? Però el ROF diu que
sí que es podrien celebrar, doncs, els plens en un altre lloc, sempre que sigui per una causa
major. Però nosaltres entenem que una causa major és apropar la política i, més, en aquests
temps en què vivim –antigament, suposo que la gent estava millor, ara està pitjor– i,
d’alguna manera, el ROF és de l’any 86. Per tant, ens estem acollint a una llei de fa molts
anys que és vigent, eh? Bé, simplement, nosaltres pensem diferent.
I, després, el Partit Popular deia allò del barri Santa Anna. A la moció fica, eh?, que es pugui
fer extensiu a altres barris, si es considera oportú.
I, bé, el tema de les audiències públiques, celebrem que es facin. Després d’haver-ho dit
nosaltres en l’anterior Ple, hi estàvem al darrera, però, bé, ho celebrem.
Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha alguna intervenció més? Alguna més?
Passem a votació.

 Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA) i 15 vots en contra (PDeCAT,
PSC, ERC-AM i PP) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER ABAIXAR LES RÀTIOS A LES
ESCOLES. (R.E. E/001573-2017, DE DATA 05/05/2017).
La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent:
“Atès que la ràtio és un dels indicadors dels quals disposem a l'hora de mesurar la qualitat de
l'educació i és una prioritat per assolir aquest objectiu, posem de manifest que:
-

La baixada de ràtio de 25 a 20 alumnes té un efecte positiu sobre el rendiment
acadèmic de l'alumnat i sobre les pràctiques pedagògiques del professorat, i ha de ser
entès com una oportunitat davant el descens demogràfic.

-

Permet un ensenyament més individualitzat i una correcta atenció a les necessitats de
l'alumnat.

-

Garanteix una major satisfacció professional del professorat perquè pot dedicar més
temps a l'ensenyament i reduir les intervencions no acadèmiques.

-

Facilita la possibilitat d'implantar noves metodologies d'innovació a l'aula.

-

Afavoreix la implicació familiar en l'educació dels infants.

Per aquests motius i d’acord amb la Resolució 175/XI del Parlament de Catalunya sobre el
tancament de línies d’ensenyament i sobre les ràtios d’alumnes que insta el Govern a aquests
efectes, l’Ajuntament de Premià de Dalt vol manifestar el seu posicionament i aprovar els
següents:
ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament de Premià de Dalt durà a terme totes les accions necessàries per tal
d’instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a:
-

Mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius.

-

Adequar les ràtios per interès general a la demanda del municipi amb una ràtio base
de 20 alumnes a P3 (modificació del Decret 75/2007, del 27 de març, pel qual
s'estableix el procediment d'admissió d'alumnat als centres i modificació de la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, on s’estableix la base legal màxima).

SEGON.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat, a la consellera
d'Ensenyament, al Consell Escolar Municipal, i a les escoles del municipi, així com a la FAPAC
(Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya). Difondre aquests
acords a través dels mitjans de comunicació i difusió municipals.”
Sr. Alcalde: Molt bé. Afegim alguna informació més?
Sr. García: Bé, està bastant ben explicat. Simplement, remarcar que és una moció que ve de
la FAPAC –la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya– i que,
precisament, s’està demanant als diferents municipis que s’aprovi perquè la ràtio, ara
mateix, està... aquí mateix, a Premià de Dalt, està a 25, 24 alumnes per aula, per tant,
considerem, doncs, abaixar la ràtio a 20 alumnes té un efecte positiu tant en el rendiment
acadèmic de l’alumnat com en el professorat i les capacitats que té per poder ensenyar
millor, i per tant, això, al final, és una millor atenció a les persones, no?, en aquest cas, als
alumnes i les alumnes.
Per tant, creiem que això és un aspecte important i, en aquest sentit, estem d’acord amb la
Federació.
I només afegir, sobre l’altra moció... Ho sento, però és que no hi ha temps... No, el tema que
es deia que ja es va fer i no va funcionar, doncs, bé, si es fa amb una bona campanya i
s’intenta que la gent participi, segurament, s’aconseguirà més i dir que, per exemple, a
Barcelona s’ha aprovat que es facin els plens a diferents llocs, en altres municipis també. A
Premià de Mar mateix, es fan en diferents llocs, en alguns casos.
Sr. Alcalde: Li demano que opini dintre del punt de l’ordre del dia.
Hi ha més intervencions?
Sr. Ruffo: Sí. Gràcies, senyor Alcalde. Nosaltres, senyors de la Crida, 50 per cent. 50 per cent,
primer punt, d’una part, podem estar d’acord. Mantenir en funcionament totes les línies i
tots els grups educatius. Això és important i, per tant, no votarem en contra la moció. El que
passa que vostès presenten, i em sembla bé, no?, una moció tipus de la Crida, de la CUP, en
aquest cas. Premià de Dalt, segurament, doncs, té la seva situació; no és la mateixa situació
que pot tenir Mataró, que pot tenir Cabrils, que pot tenir Vilassar de Dalt. Ha parlat vostè
amb els tècnics d’Educació d’aquí, de l’Ajuntament? No ho sé, cada Ajuntament o cada
municipi té unes necessitats i fa les seves ràtios, doncs, depenent de les seves necessitats.
Per tant, nosaltres no sabem si aquestes necessitats que té Premià de Dalt són ràtio 25, 23 i,
per tant, farem un vot d’abstenció, més que re, perquè jo crec que, primer, ens hem de
documentar per decidir el vot, sobretot, en aquestes mocions. I vostès parlen de la ràtio,

això no està inclòs en el pressupost de la Generalitat que vostès van votar, el seu partit? Si
tant d’acord estan amb ampliar el pressupost a Educació, doncs, vagin als seus socis de
Govern o als companys de viatge a Ítaca.
Gràcies.
Sr. García: Puc contestar abans o ens esperem?
Sr. Alcalde: Farem una ronda.
Sr. Tintoré: Bé, Evidentment, és un tema pràcticament pressupostari, eh?, vull dir, primer,
que és competència de la Generalitat i, després, que és inviable baixar la ràtio, actualment,
sense perdre qualitat de servei, ara mateix, per un tema pressupostari. Això són faves
comptades. Aquí, no volem que passi això.
Recordar que en el cas que a Premià de Dalt vulguin fer alguna modificació o tancar alguna
línia, com va poder passar a l’any passat, l’Ajuntament ja va ser prou àgil, doncs, perquè això
no passés i, per tant, com deia, com és un tema pressupostari, doncs, votaríem en contra.
Sr. Alcalde: Fem la segona ronda.
Sr. García: Bé, primer de tot, que sapigueu que la Crida és un partit molt plural i amb moltes
amistats, diguéssim, i per tant, això crec que ens enriqueix; per tant, no entrarem en debats
d’altre tipus.
En el tema aquest, bé, que es critiqui una moció com si ens l’haguéssim inventat, quan ve
d’una federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya que, precisament,
sabran perfectament quina és la situació general i quines són les maneres de solucionar les
coses en global per a totes les escoles, aquí, tenim una ràtio, doncs, d’això, les ràtios de 25,
24 alumnes per aula, per tant, creiem que és positiu rebaixar-la i, aquí, precisament
s’acredita i aquesta associació ho tindrà més clar que nosaltres, no?, per tant, seguim
opinant el mateix, òbviament.
Sr. Alcalde: Alguna intervenció més? No hi ha cap intervenció més?
Doncs, passem a votació.
 Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA), 13 vots en contra (PDeCAT,
PSC, ERC-AM) i 2 abstencions (PP) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.

9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER LA CREACIÓ D’UN NOU ESPAI
JOVE A LA CASA ON S’UBICAVA EL JUTJAT DE PAU. (R.E. E/001573-2017, DE DATA
05/05/2017).
La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent:
“Atès que:
-

El Jutjat de Pau s’ha traslladat a l’edifici de l’antic ajuntament, quedant en desús
l’espai que ocupava.

-

Al nucli antic hi ha la necessitat de tenir un espai dinàmic i atractiu per a joves, ja que
l’actual espai jove és insuficient i no compleix amb aquest ús, tal com mostren les
dades de l’enquesta feta recentment a l’alumnat de quart d’ESO, en què la qüestió
pitjor valorada pel que fa a la percepció de l’entorn és la presència d’espais públics
adaptats per als joves.

-

Premià de Dalt té la necessitat de revifar el teixit associatiu i fomentar aquest entre
els i les joves del municipi.

-

La casa on era el Jutjat de Pau és un espai que presenta característiques adequades
per a fer aquesta funció, i en cas de necessitar-se alguna petita rehabilitació, aquesta
es pot finançar de diverses maneres, com ara amb els ajuts de rehabilitació d’espais
que concedeix la Diputació i que vam demanar que se sol·licitessin.

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Adaptar l’espai que ocupava el Jutjat de Pau per a poder realitzar i impulsar un nou
espai jove comptant amb l’opinió i la participació dels i les joves del poble.
SEGON.- Facilitar les eines necessàries per a què aquest espai pugui esdevenir autogestionat
en un futur.
TERCER.- Fer difusió d’aquests acords als mitjans municipals.”
Sr. Batlle: Bé, la moció, bàsicament, ve d’una necessitat que, des de la Crida, creiem que és
molt important i és que encara nosaltres, que ens considerem joves, doncs, trobem a faltar
aquí, al centre, un espai de dinamització jove. Llavors, aprofitant, que el jutjat de pau ha
passat a la planta de dalt de l’Ajuntament i aquell espai ha quedat buit, doncs, creiem que

seria una bona idea, doncs, poder dotar aquell espai de les necessitats per realitzar les
activitats per als i les joves de Premià.
Bé, bàsicament, demanem això i que, a la llarga, doncs, aquest espai pugui funcionar d’una
manera autogestionada pel mateix jovent i que els mitjans municipals se’n facin ressò i,
bàsicament, també que l’Ajuntament els ajudi, pel que faci falta, d’acord? I crec que no em
deixo res.
Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha intervencions?
Sr. Bailón: Sí. Gracias, señor Alcalde. Bien, nosotros vamos a votar estar moción en contra,
no por ningún motivo extra, sino porque creemos que todas las entidades del pueblo tienen
derecho a utilizar las infraestructuras del pueblo y que, por eso, no hay que dar más
favoritismos a unos que a otros y consideramos que si este local está vacío estaría bien que
el Ayuntamiento, en un futuro presupuesto, lo reformase y lo pudieran utilizar libremente
con previa petición todas las entidades del pueblo.
Sr. Tintoré: Bé, bona nit. La votarem en contra, bàsicament, per la ubicació, eh? El jutjat de
pau, actualment, no reuneix cap condició per poder-s’hi fer, pràcticament, cap activitat. Per
tant, doncs, necessita una rehabilitació integral, en cas que es vulgui fer alguna cosa, ja
parlem de tema pressupost. Recordar que sí que tenim un punt d’informació juvenil al barri
Santa Anna, en el qual, doncs, s’acull els joves i es fan diferents activitats. No està de més i
podríem estar d’acord en poder ampliar i trobar algun lloc, però, tal com està actualment el
jutjat de pau, segur que no.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Fem una segona ronda.
Sr. Batlle: Sí. Bé, primer de tot, al Partit Popular, comentar que les sales polivalents o així
estan al nou Ajuntament, per tant, tindríem un espai més polivalent.
Jo crec que al centre sí que hi manca algun espai on els joves es puguin reunir i puguin,
d’alguna manera, tindre el seu espai i nosaltres creiem que, d’acord, sí que no és gran cosa i
no és molt gran, però és un espai més que suficient perquè pugui complir aquestes funcions.
I, a més a més, dir que la Diputació donava unes ajudes per recuperar edificis com aquests.
Per tant...
Sí que és veritat. Des del nostre grup municipal es va demanar que se sol·licitessin aquests
ajuts a la Diputació, cosa que no van fer.

Sr. Tintoré: Bé, no s’han fet perquè, més enllà de l’ajuda, que és una subvenció, no vol dir
que et paguin la totalitat de l’obra o de la rehabilitació a fer; per tant, ho has de tenir
projectat, pressupostat i en contemplació, i no era el cas del jutjat de pau, ho repeteixo.
Sr. García: Només una cosa. La rehabilitació, vaja, no creiem que sigui tan gran la que s’hagi
de fer i sempre estem dient que el poble està sanejat i tenim diners suficients, doncs, home,
una rehabilitació petita d’un jutjat de pau per poder tenir un espai com aquest, per poder
tenir un espai per als joves i les joves del municipi, doncs, no creiem que sigui tan impossible
de pressupostar.
Sr. Alcalde: Crec que hi ha una qüestió de concepte també: per molt que rehabilitis això, val
més rehabilitar que l’edifici mateix i, a més, no és accessible i el cost és... Nosaltres creiem
més en un espai per a joves prop de l’institut, a la zona esportiva que, per poder
desenvolupar un lloc d’unió al diferents barris, de cohesió social, perquè creiem que és el
lloc més ideal perquè els joves del nostre municipi estiguin en un ambient, bé, de salut, oci i
esport que puguin, després de l’institut, anar a un lloc saludable per fer activitats tan
esportives com lúdiques, no?
Sr. García: Aquest lloc ja existia, i era l’skate parc que vau destruir.
Sr. Alcalde: No, ara tenim el millor bike parc d’Europa, eh?, gratuït per a la gent del poble.
Molt bé. Doncs, passem a votació.
 Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA) i 15 vots en contra (PDeCAT,
PSC, ERC-AM i PP) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.
INFORME DE REGIDORIES
Sr. Alcalde: Passem a informes de regidories, que són els informes amb delegació. Senyora
Escolano, comencem per aquí.
Sra. Escolano: Hola. Bona nit. Bé, ja sé que no és un punt... Ho sento, eh? M’he aguantat fins
ara. Dir-vos que em sembla que els protocols en contra de les LGTBI i totes les abusions
sexuals de maltractaments i de tot no cal que les concentrem en les festes majors. Jo crec
que ha de ser des del dia 1 fins al dia 31 de l’any, de tot l’any, crec. De tota manera, sabeu
que estem a favor de... Estic amb l’informe de regidories, eh?, només faig un apunt per
recordar-vos que, precisament, l’any passat, a la Festa Major, en el pregó de Festa Major,
que estava tot el poble a la plaça, vam llegir el manifest públicament sobre la LGTBI i, a més

a més, el va llegir un transsexual, que és un nen del poble de Premià de Dalt, un veí nostre.
Per tant, ja sabeu que, a més a més, des de Joventut, treballem aquestes feines i aquest
acompanyament als joves i que, realment, ho farem molt bé. En principi, des de la regidoria
d’Igualtat, estan fent el Pla d’igualtat. Jo penso que això és el primer pas.
Només recordar-vos això perquè tenia la sensació que no ens recordàvem que l’any passat
vam començar la Festa Major així. A mi em sembla que és un primer pas ja, eh?
De tota manera, dir-vos, des de Joventut, tenim ja l’Estiu amb marxa, tenim també l’Estiu
jove, ja us hi podeu apuntar. Es tanquen les inscripcions de l’Estiu amb marxa el 2 de juny;
de l’Estiu jove, es tanquen el 28 de maig i procedirem a fer un sorteig aquest any, perquè
sempre hi havia el problema que les primeres inscripcions eren les que prevalien i hem
pensat que això no és equànime per a tot el poble, atès que la gent té problemes d’horaris,
de feines i, per tant, farem un sorteig i així serà equilibrat per a tothom, en cas que hi hagi
més demanda de les places que podem oferir.
A partir de demà, segurament –entre avui i demà–, ja està penjat el cartell del curs de
monitors, que el farem, com ens vam comprometre, al juliol.
I, a finals de mes, penjarem una enquesta per al curs de directors, perquè vosaltres sigueu
els que ens digueu quan us va bé, ja que el curs de directors, es pressuposa que igual ja són
majors de divuit anys que tenen estudis, feina i perquè vosaltres doneu la vostra opinió de
quan us va millor que organitzem aquest curs de directors.
Us volia fer un petit resum... Crec que el pòster del curs de monitors és més entenedor
aquest any, eh?, que s’ho han currat perquè no tinguem problemes.
M’agradaria fer-vos un resum de dades molt breu del primer trimestre del 2017, eh? L’any
passat, en tot l’any, vam atendre a la Fletxa 2.286 joves, dels quals 1.144 eren nois i 1.142
noies. En aquest primer trimestre del 2017 portem ja 844 joves atesos, dels quals 415 nois i
430 noies. En principi, el que més us motiva és la participació, l’educació i la formació, la
cohesió social, el lleure, el treball, la cultura i la salut i l’esport. Aquestes són les coses que
més us preocupen i que us hem anat acompanyant; bé, de fet, us han acompanyat els
tècnics que tenim i els auxiliars de joventut, que us acompanyen molt bé. Jo m’hi incloc,
però us acompanyo poc, com si diguéssim.
I dir-vos que les activitats que hem realitzat a l’institut, doncs, hem fet tallers d’educació
emocional, tallers de prevenció de l’alcohol, tallers sobre autoprotecció i primers auxilis,
tallers sobre qui veu el meu perfil a les xarxes, tallers d’emprenedoria, formacions de
corresponsals amb l’habilitat de la comunicació i la gestió de les emocions, formació de
delegats i que seguirem en aquest trimestre que ens està quedant, encara ens queden molts
tallers per fer i que espero que els aprofiteu.
I, des de Cultura, a banda de felicitar tots els participants de la Cisa, tot el poble per la
participació a la festa de la Cisa, donar les gràcies als Gegants de Premià de Dalt, que amb els
gegantons van fer un ball d’ofrena a la verge i al nostre poble, i felicitar l’Esbart de Premià de

Dalt, que, fent un homenatge a la verge de la Cisa, al poble i al mestre Josep Cots, van ballar
una sardana original, un ball, de fet, amb la sarda El meu poble, just al mirador de la Cisa, un
cop acabada la missa.
I dir-vos que, enguany, ja us vaig fer saber que era el quarantè aniversari del Festival de
Música del Maresme, quaranta anys són molts anys, volíem donar-li una mica més
d’“empaque” i, llavors, hem proposat al Consell Comarcal, al Consorci Costa Maresme, que
presentés la Guia de Festivals del Maresme, que és una guia de tots els festivals que es fan a
la comarca, que aprofités la nostra inauguració per presentar aquesta guia, que és aquesta, i
això es farà el dissabte, aquest dissabte dia 20, a Can Casadellà, amb l’actuació del Grup
Coses i la Cobla Sant Jordi, i farem la presentació i la inauguració. A partir d’aquí, començarà
el Festival de Música del Maresme, que ja sabeu que són quatre concerts a l’estiu, en
diferents ubicacions, ja veureu tots els pòsters penjats.
Moltes gràcies.
Sr. Costa: Sí. Bona nit. Des de la regidoria d’Hisenda, tenim una sèrie d’expedients per donar
compte al Ple. Començarem per aquells que fan referència al 2016 i tenen a veure amb la
liquidació, ja aprovada, de l’anterior exercici. Farem un resum molt ràpid, perquè són dades
ferregoses, no?, i que, de totes formes, estan a disposició tant dels regidors com de la
ciutadania.
Informar-vos que el tancament, eh?, 31 de desembre de l’exercici d’aquest Ajuntament va
ser positiu, com ja ve sent des que tinc ús de memòria i, sobretot, en temps difícils com són
els que hem viscut de crisi econòmica i on tants Ajuntaments han hagut de tancar amb
dèficit, eh?, i amb deutes molt grans, nosaltres hem tancat amb positiu, amb un resultat
d’1.700.000 euros.
S’han executat les despeses correctament, eh?, no hi ha cap tipus de variació, segons la
tendència que seguim interanual.
I pel que fa als drets, és a dir, als ingressos que nosaltres reconeixem, també han seguit una
mica la previsió que hi havia establerta en el pressupost, quan es va aprovar, del 2016, no?
Bé, aquest resultat pressupostari passa a formar part, amb el conjunt de fons líquids que té
l’Ajuntament, del que és el romanent de tresoreria, que segueix sent positiu per a
l’Ajuntament, això és una bona dada, perquè podem atendre els pagaments a proveïdors,
no?, a trenta dies, podem seguir reduint el nostre endeutament, podem destinar diners als
carrers, a la gent, a millorar els serveis i que, bé, ens felicitem una mica tots plegats, perquè,
al final, és feina de tots i, sobretot, aprofito per felicitar especialment el Departament
d’Intervenció i Tresoreria per la bona feina que fa i que porta fent des de fa tants anys.
Igualment, acompanya la liquidació el que és, com tots sabeu ja, l’informe sobre l’estabilitat
pressupostària. La liquidació del 2016 era positiva pel que fa a l’estabilitat, no?, pròpiament,
com pel que fa als objectius de deute públic, d’acord? Això és una dada també molt positiva.
Com sabeu, fa uns mesos vam aprovar un pla econòmic financer que ens marcava, no?, una
sèrie de límits, no?, sobre la nostra despesa i que els anem complint tal com se’ns indicava,
no?

I, pel que fa al 2017 –ara ja deixem el 2016–, notícies bones també. Seguim pagant, no?,
complint amb la llei contra la morositat, no?, i pagant els proveïdors quan cal i de forma àgil.
Seguim mantenint, no?, una estabilitat pressupostària durant el primer trimestre d’aquest
exercici 2017, així com amb els objectius de deute públic. I, finalment, l’estat d’execució, les
dades que es van recollir a 31 de març eren positives. Pel que fa a l’apartat d’ingressos,
depèn una mica, no?, de la periodificació de cadascun dels padrons, quan es cobra l’impost
de vehicles, quan es cobra l’Ibi, això està periodificat al llarg de l’any, a més, no és només un
pagament, sinó que donem l’opció perquè no sigui una càrrega tan bèstia, no?, d’una sola
vegada, que ho paguin en diferents moments; per tant, s’està executant correctament, amb
les previsions que es van fer en l’aprovació del pressupost 2017, així com del pressupost de
les despeses, d’acord?
En qualsevol cas, per entrar en dades concretes, eh?, i per no avorrir els pobres nois que
queden, donem l’expedient per informat i, si quedés algun dubte, al final del Ple, com ha dit
el senyor Alcalde, estarem a la seva disposició.
“Vista la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Premià de Dalt corresponent a
l'exercici 2016 confeccionada per la Intervenció de Fons Municipal d'acord amb el que
estableix el RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, el Reial Decret 500/90 i la Instrucció de Comptabilitat Local, aprovada per l’Ordre
1781/2013 de 20 de setembre.
Vist l'Informe emès per la Interventora, i en compliment del que estableix l'art. 191 i 193 bis
del RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, HE RESOLT:
1.- APROVAR la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2016,
amb el següent Resultat Pressupostari i el Romanent de Tresoreria:
Drets
Rec. Obligacions
Nets
Rec. Netes
TOTAL
11.031.930,1
Operacions corrents (Caps. 1 a 5)
2
9.055.669,43 1.976.260,69
Altres operacions no financeres (Caps. 6 i 7) 222.685,87
1.431.645,67 1.208.959,80
11.254.615,9 10.487.315,1
TOTAL OP. NO FINANCERES
9
0
767.300,89
Actius Financers (Cap. 8)
Passius Financers (Cap. 9)

11.254.615,9
9

RESULTAT PRESSUPOSTARI NO AJUSTAT
(+)Crèdits finançats amb Romanent de
Tresoreria
(+)Desviacions de finançament negatives de l'exercici

315.345,95
10.802.661,0
5

-315.345,95

+
+

897.364,88
622.353,22

451.954,94

(-)Desviacions de finançament positives de l'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ROMANENT DE TRESORERIA
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
3. (-) Obligacions pendents de pagament
4. (-) Cobraments pendents d’aplicar

-

201.400,46
1.770.272,58
IMPORTS
2016

IMPORTS
ANY 2015

3.296.543,86
2.984.469,05
1.331.275,32
558.636,25

2.557.075,92
2.837.350,49
1.083.871,98
399,00

5.(+) Pagaments pendents d'aplicar

7.142,70

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 – 3- 4)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GRALS (I - II
- III)

4.398.244,04 4.310.155,43
865.912,29 949.986,83
27.822,37
119.220,25
3.504.509,38 3.240.948,35

2.- Informar del present acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que es celebri.
3.- Trametre còpia de l'expedient al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d'Hisenda.”
“Per donar compliment als objectius de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) es dona
compte al Ple de l’informe d’avaluació dels objectius Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera.
La informació referent a la liquidació de l’exercici 2016 s’ha presentat via telemàtica, amb els
formularis habilitats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el dia 24 d’abril de
2017 per part de la Intervenció municipal.
Les entitats amb pressupost limitatiu han de presentar:
- Execució del pressupost de l’exercici 2016.
- Situació del romanent de tresoreria
- Calendari i pressupost de tresoreria
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per
aplicació del que es disposa en l’article 16.9 de l’ordre)
- Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb la
capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de
Comptes (ajustos SEC)
Si l’entitat està subjecta al Pla de comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions
sectorials:
- Liquidació d’Estats Financers inicials (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys).

-

Calendari i Pressupost de Tresoreria
Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius
Actualització de la previsió de la Capacitat/Necessitat de Finançament de l’entitat
a l’exercici corrent calculada conforme a les normes SEC

Complimentada tota la informació requerida corresponent a l’actualització de l’ informe de
la Intervenció Local de compliment d’objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, per a
la liquidació de l’exercici 2016, s’informa que la Corporació Local, integrada per l’Ajuntament
de Premià de Dalt i la societat mercantil La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals SA,
- Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària
- Compleix l’objectiu de Deute públic”
“Per donar compliment als objectius de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) es dona
compte al Ple de l’informe d’avaluació dels objectius Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera.
La informació referent a l’execució del pressupost del primer trimestre de 2017 s’ha
presentat via telemàtica, amb els formularis habilitats pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, el dia 28 d’abril de 2017 per part de la Intervenció municipal.
Les entitats amb pressupost limitatiu han de presentar:
- Actualització del pressupost en execució per l’exercici 2017, o en el seu cas, del
prorrogat fins a l’aprovació del Pressupost i detall d’execució al final del trimestre
vençut.
- Situació del romanent de tresoreria
- Calendari i pressupost de tresoreria
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per
aplicació del que es disposa en l’article 16.9 de l’ordre)
- Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb la
capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de
Comptes (ajustos SEC)
Si l’entitat està subjecta al Pla de comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions
sectorials:
- Actualització d’Estats Financers inicials (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys
provisionals) per a l’exercici corrent i detall d’execució a final de cada trimestre
vençut.
- Calendari i Pressupost de Tresoreria
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius
- Actualització de la previsió de la Capacitat/Necessitat de Finançament de l’entitat
a l’exercici corrent calculada conforme a les normes SEC

Complimentada tota la informació requerida corresponent a l’actualització de l’ informe de
la Intervenció Local de compliment d’objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, per al
primer trimestre de 2017, s’informa que la Corporació Local, integrada per l’Ajuntament de
Premià de Dalt i la societat mercantil La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals SA,
- Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària
- Compleix l’objectiu de Deute públic“
“ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST
1r TRIMESTRE 2017
M.Teresa Fernández Hinojosa, Interventora Acctal, de l’Ajuntament de Premià de Dalt, emet
el següent
INFORME:
Normativa d’aplicació
• Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5
de març
• Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri d’Hisenda y Administracions
Públiques, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local
• Ordre HAP/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014
• Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
• Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2017
D’acord amb el que disposa l’article 207 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per RD 2/2004 de 5 de març, i la regla 52 de la Instrucció de Comptabilitat
Model Normal aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, la Intervenció de l’entitat local remetrà
al Ple de l’entitat, per conducte de la Presidència, informació de l’execució dels pressupostos
i del moviment i situació de la tresoreria en els terminis i amb la periodicitat que el Ple
estableixi.
La informació sobre l’execució del pressupost de l’exercici 2017 i sobre el moviment i la
situació de la tresoreria de l’Ajuntament de Premià de Dalt del 1r trimestre que s’adjunta
com annex conté, d’acord amb el que disposa la regla 53 de la ICAL-model Normal de
Comptabilitat aprovada per l’ordre HAP/1781/2013:
1. l’execució del pressupost de despeses corrent
2. l’execució del pressupost d’ingressos corrent
3. els moviments i situació de la tresoreria
Les dades d’execució del pressupost de l’exercici 2016 són les derivades de l’aprovació del
Ple de 17 d’octubre de 2016 amb les modificacions de Pressupost 01/2017 i 02/2017 per
Incorporació de Romanents:

N. expt

Data compt.

Descripció

01/2016
02/2016

20/01/2016
01/03/2016

MODIF PRESSUPOSTARIA PER INCORPORACIO DE ROMANENTS
MODIF. PRESS. 2/2016 INCORPORACIO ROMANENTS (CORRENT)

El pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2016 ha passat de 10.996.064,80 € a
12.280.491,26 € degut a les modificacions per incorporació de romanents i generació de
crèdits per un import de 1.284.436,46 € que han estat finançades en 1.178.694,09 amb
Romanent de Tresoreria per Despeses Generals, 1.295,59 € amb Excés de Finançament
Afectat i 104.446,78 € amb compromisos d’ingrés per part de la Diputació de Barcelona,
Consell Comarcal i Sorea, SA.
1. L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
La informació sobre l’execució del pressupost de despeses corrent posa de manifest, per a
cada aplicació pressupostària, l’import corresponent a:
- Els crèdits pressupostaris inicials, modificacions i definitius
- Les despeses compromeses
- Les obligacions reconegudes netes
- Pagaments realitzats
Així mateix, es fa constar el percentatge que representen les despeses compromeses
respecte dels crèdits definitius, les obligacions reconegudes netes respecte als crèdits
definitius i els pagaments realitzats respecte a les obligacions reconegudes netes.
Cap

Descripció
Despeses
de
personal
Béns
corrents
i
serveis

Inicial

Modif.

Definitiu

Autoritzacions

Disposicions

Obligacions

Pagaments

4.587.492,90

0,00

4.587.492,90

4.554.272,56

4.554.272,56

984.552,58

893.842,52

3.182.263,50

88.053,70

3.270.317,20

1.315.320,28

1.229.039,41

500.739,97

363.882,09

Despeses financeres
Transferències
corrents

10.900,00

10.900,00

1.099,67

1.099,67

1.099,67

1.099,67

1.984.061,77

184.834,20

2.168.895,97

1.599.095,83

1.599.095,83

337.247,97

251.536,87

923.576,30

1.011.548,56

1.935.124,86

1.061.066,25

1.023.556,25

249.987,49

195.158,69

7

Inversions reals
Transferències
capital

8

Actius financers

9

1
2
3
4
6

de

20.000,00

20.000,00

Passius financers

287.760,33

287.760,33

39.750,72

39.750,72

39.750,72

39.750,72

TOTAL

10.996.054,80

12.280.491,26

8.570.605,31

8.446.814,44

2.113.378,40

1.745.270,56

1.284.436,46

El nivell d’execució del pressupost de despeses per capítol és el següent:
1r trimestre 2017
DESPESES
Capítol
1. Despeses de Personal
2. D. corrents bens i serv

CR TOTALS
4.587.492,90
3.270.317,20

ORN
984.552,58
500.739,97

ORN/CR TOTALS
21,46%
15,31%

3, Despeses Financeres
4. Transf.corrents
TOTAL OP.CORRENTS
6, Inversions Reals
7. Transf.capital
9.Passius Financers
TOTAL OP. CAPITAL

10.900,00
2.168.895,97
10.037.606,07
1.935.124,86
20.000,00
287.760,33
2.242.885,19

1.099,67
337.247,97
1.823.640,19
249.987,49
39.750,72
289.738,21

10,09%
15,55%
18,17%
12,92%
0,00%
13,81%
12,92%

TOTAL PRESS. DESPESES

12.280.491,26

2.113.378,40

17,21%

El nivell d’execució de les despeses, distingint la seva naturalesa, és el següent:
Operacions corrents
Despeses compromeses/credits definitius
Obligacions reconegudes/crèdits definitius
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes

73,56%
18,17%
82,82%

Operacions de capital
Despeses compromeses/credits definitius
Obligacions reconegudes/crèdits definitius
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes

13,81%
13,81%
100,00%

Operacions financeres
Despeses compromeses/credits definitius
Obligacions reconegudes/crèdits definitius
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes

10,09%
10,09%
100,00%

Total pressupost despeses
Despeses compromeses/credits definitius
Obligacions reconegudes/crèdits definitius
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes

68,78%
17,21%
82,58%

El pressupost de despeses el 1r trimestre de 2017 s’ha executat en un 17,21%.
L’execució del pressupost de despeses en quant a la despesa compromesa és del 68,78%.
El percentatge dels pagaments sobre les obligacions és un bon indicador del compliment en
el pagament dels proveïdors, essent del 82,58%.
-

10
11
12

Cap. 1. Despeses de personal
Les despeses de personal a 31 de març estan compromeses en un 99,28 % i
reconegudes les obligacions en un 21,46 % essent l’execució correcta.
Pel que fa a l’execució dels principals articles és la següent:
Organs de govern
Personal eventual
Personal funcionari ( B+C )

Crèdits Totals

Obl.Recon.

37.500,00
72.720,20
1.071.935,07

8.035,71
15.582,90
204.035,39

Obl.Rec /
Cr.Tot
21,43%
21,43%
19,03%

13
15

Personal Laboral
Incentius al Rendiment

-

1.977.575,43
333.537,42

398.404,30
104.410,24

20,15%
31,30%

Cap. 2. Béns corrents i Serveis
Pel que fa a les despeses en bens corrents i serveis l’estat d’execució a 31 de març la
despesa compromesa és de 37,58 % i les obligacions reconegudes de 15,31%
L’execució dels principals articles és la següent:

20
21
22
23

Arrendaments
Reparacions mant i conserv
Subministraments
Indemnitzacions raó servei

Crèdits Totals

Obl.Recon.

70.380,00
450.868,67
2.568.518,53
180.550,00

12.930,92
51.005,44
393.111,67
43.691,94

Crèdits Totals

Obl.Recon.

343.350,00
14.555,00
48.000,00
29.200,00

97.886,52
3.512,70
14.127,67
7.797,28

Obl.Rec /
Cr.Tot
18,37%
11,31%
15,30%
24,20%

De l’anàlisi dels subconceptes principals se n’extreu el següent:

22100
22101
22102
22103

-

Energia elèctrica
Aigua
Gas
Combustibles

Obl.Rec /
Cr.Tot
28,51%
24,13%
29,43%
26,70%

Cap. 3. Despeses Financeres
Pel que fa a les despeses financeres l’estat d’execució a 31 de març mostra una
despesa compromesa de 10,09 % i obligacions reconegudes en un 10,09%
L’execució dels principals articles és la següent:

31
35

De préstecs i altres operacions fin
Interessos de demora i altres desp fin

-

Crèdits Totals

Obl.Recon.

9.900,00
1.000,00

949,81
149,86

Obl.Rec
/ Cr.Tot
9,59%
14,99%

Cap. 4. Transferències corrents
Pel que fa a les transferències corrents, a 31 de març la despesa compromesa és de
73,73 % i les obligacions reconegudes de 15,55%
L’execució dels principals articles és la següent:

44
46
47

A ENS PUBLICS I STAT MERCANTIL
A ENTITATS LOCALS
A EMPRESES PRIVADES

Crèdits Totals

Obl.Recon.

1.338.483,81
94.055,16
100.000,00

241.297,36
33.558,13

Obl.Rec /
Cr.Tot
18,03%
35,68%
0,00%

48

A FAM I INST SENSE ANIM LUCRE

-

636.357,00

62.392,48

9,80%

Cap. 6. Inversions Reals
Pel que fa a les despeses en inversions a 31 de març la despesa compromesa és de
52,89 % i les obligacions reconegudes de 12,92%
L’execució dels principals articles és la següent:

60
61
62
63
64

INV.NOVA EN INFRAESTR
INV. REPOSICIO EN INFR
INV.NOVA ASSOCIADA FUNC.SERVEIS
INV. REPOSICIO ASS FUNC SERVEIS
INV. DE CARÁCTER IMMATERIAL

Crèdits Totals

Obl.Recon.

59.893,76
1.282.443,95
98.429,81
452.666,34
41.691,00

998,25
210.480,39
30.223,67
8.285,18
0,00

Obl.Rec /
Cr.Tot
1,67%
16,41%
30,71%
1,83%
0,00%

Per aplicacions pressupostaries:
Org. Pro. Eco.

Descripció

Crèdits inicials

Modif

Cr. Totals

Compromès

Obligacions
reconegudes

%

203

491

62601

VIDEOVIGILÀNCIA

6.000,00

0,00

6.000,00

8.651,50

0,00

0,00

203

491

62600

EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ

11.550,00

0,00

11.550,00

0,00

0,00

0,00

203

491

63600

REPOSICIÓ EQUIPS INFORMÀTICA

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

203

491

64100

APLICACIONS INFORMÀTICA

37.691,00

0,00

37.691,00

0,00

0,00

0,00

302

231

62500

0,00

10.500,00

949,00

949,00

9,04

310

241

62600

HABITUALLAMENT CASA URGÈNCIA 10.500,00
I ELECTROD.
PANTALLA AULA TEIXIDORES
700,00

0,00

700,00

261,80

261,80

37,40

323

326

62300

BANC D' INSTRUMENTS

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

0,00

0,00

323

326

62600

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

341

330

62900

INICIACIÓ ACTIVITAT:LA MÚSICA A 700,00
TRAVÉS DE LA INFORMÀTICA
ESCENARI
5.275,30

0,00

5.275,30

5.275,30

0,00

0,00

350

330

63200

REFORMA CASA CULTURA

0,00

11.149,57

11.149,57

11.149,57

8.285,18

74,31

351

333

62900

DIORAMA CLICS

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

352

3321 64100

BLOG BIBLIOTECA

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

360

342

62900

LLUM PISTA

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

360

342

62500

MATERIAL ESPORTIU NOVA PISTA

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

370

337

62600

PIJ REPOSICIÓ PC

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

401

171

61900

MILLORES PARCS I JARDINS

0,00

2.171,95

2.171,95

2.171,95

0,00

0,00

401

231

63200

REFORMA HABITATGE SOCIAL

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

402

1532 63300

EINES BRIGADA

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

403

342

63900

16.952,10

16.952,10

16.952,10

0,00

0,00

403

920

62200

MILLORA
I
REPARACIO 0,00
EQUIPAMENT CAMP DE FUTBOL
OBRES ANTIC AJUNTAMENT
0,00

30.644,51

30.644,51

30.644,51

29.012,87

94,68

403

3321 63900

31.619,16

31.619,16

0,00

0,00

0,00

404

165

REPARACIO I CONDICIONAMENT 0,00
COBERTA BIBLIOTECA
REPOSICIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC
5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

404

1532 62400

0,00

4.760,00

0,00

0,00

0,00

404

1532 61901

528.676,82

628.676,82

528.676,82

54.828,80

8,72

404

1532 60900

ADQUISICIÓ
ELEMENTS
DE 4.760,00
TRANSPORT
URBANITZACIÓ
CARRERS
LA 100.000,00
FLORESTA
ACTUACIONS PREVIES CAN VILAR
0,00

59.893,76

59.893,76

59.893,76

998,25

1,67

404

1532 61900

MILLORES VIES PÚBLIQUES

136.832,08

231.932,08

136.832,08

60.656,67

26,15

61900

95.100,00

422

171

MILLORES PARCS I JARDINS

50.000,00

0,00

50.000,00

8.690,83

0,00

0,00

422

1621 63900

ACTUACIONS CONTENIDORS

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

500

165

61900

ENLLUMENAT BARRI SANTA ANNA

28.000,00

0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

500

323

63200

SALA ESCOLA SANTA ANNA

291.000,00

0,00

291.000,00

0,00

0,00

0,00

500

1532 61900

URBANITZACIÓ DE CARRERS

179.000,00

157.663,10

336.663,10

177.461,52

94.994,92

28,22

500

1621 63900

ALTRES INVERSIONS RECOLLIDA DE 0,00
DEIXALLES

35.945,51

35.945,51

35.945,51

0,00

0,00

-

61900

Cap. 7. Transferències de capital
Pel que fa a transferències de capital nomes es contempla la subvenció de capital
nominativa a la SC Sant Jaume. No s’ha realitzat l’aprovació del conveni anual.
Crèdits Totals

78

A FAM I INST S/ANM LUCRE

-

Obl.Recon.

20.000,00

Obl.Rec /
Cr.Tot
0,00%

Cap. 9. Passius Financers
Pel que fa a les despeses de passius financers, s’ha compromés i reconegut les
obligacions en un 13,81 %.
El detall per article és el següent:

91

AMORTITZ PRESTECS

Crèdits Totals

Obl.Recon.

287.760,33

39.750,72

Obl.Rec /
Cr.Tot
13,81%

2. L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
La informació sobre l’execució del pressupost d’ingressos corrent posa de manifest, per a
cada aplicació pressupostària, l’import corresponent a:
- Les previsions pressupostàries inicials, modificacions i definitives
- Drets reconeguts nets
- Recaptació neta
Així mateix es fa constar el percentatge que representen els drets reconeguts nets respecte
a les previsions definitives i la recaptació neta respecte als drets reconeguts nets.
Cap

Descripció

Inicial

Modificacions

Definitiu

Drets Reconeg

Recaptació

1

Impostos directes

5.313.884,52

0,00

5.313.884,52

1.093.222,82

349.514,88

2

70.000,00

0,00

70.000,00

16.408,64

15.637,65

3

Impostos indirectes
Taxes, preus públics
ingressos

2.021.336,00

0,00

2.021.336,00

229.508,27

131.951,47

4

Transferències corrents

2.859.037,96

55.875,52

2.914.913,48

2.099.385,23

571.962,67

5

Ingressos patrimonials

99.296,32

0,00

99.296,32

21.298,47

3.661,29

6

Alienació d'inversions reals

7

Transferències de capital

373.500,00

48.571,26

422.071,26

300.000,00

300.000,00

8

Actius financers

1.179.989,68

1.179.989,68

9

Passius financers

i

altres

259.000,00

259.000,00

TOTAL

10.996.054,80

1.284.436,46

12.280.491,26

3.759.823,43

1.372.727,96

El nivell d’execució dels ingressos corrents és irregular al llarg de l’exercici, atès que depèn
en gran part del calendari de cobrament dels tributs. Durant el primer trimestre el
percentatge d’execució dels ingressos ha estat el següent:
1r trimestre 2017
INGRESSOS
Capítol
1. Impostos Directes
2, Impostos Indirectes
3. Taxes, P.P. i altres ing
4. Transf. Corrents
5. Ingressos patrimonials
TOTAL INGR. CORRENTS
6. Alienació inversions
7. Transferències de capital
8.Actius Financers
9.Passius Financers
TOTAL INGR. DE CAPITAL
TOTAL PRESS.INGRESSOS

PREV DEFINITIVES
5.313.884,52
70.000,00
2.021.336,00
2.914.913,48
99.296,32
10.419.430,32

DRN
1.093.222,82
16.408,64
229.508,27
2.099.385,23
21.298,47
3.459.823,43

DRN/PREV DEF.
20,57%
23,44%
11,35%
72,02%
21,45%
33,21%

422.071,26
1.179.989,68
259.000,00
1.861.060,94

300.000,00

300.000,00

71,08%
0,00%
0,00%
16,12%

12.280.491,26

3.759.823,43

30,62%

Distingint segons la seva naturalesa:
Operacions corrents
Drets reconeguts/previsions definitives
Recaptació/Drets reconeguts

33,21%
31,01%

Operacions de capital
Drets reconeguts/previsions definitives
Recaptació/Drets reconeguts

71,08%
100,00%

Operacions financeres
Drets reconeguts/previsions definitives
Recaptació/Drets reconeguts

0,00%
0,00%

Total pressupost ingressos
Drets reconeguts/previsions definitives
Recaptació/Drets reconeguts

30,62%
36,51%

-

Cap. 1 Impostos Directes
Cap. 2 Impostos Indirectes
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos

L’execució dels padrons dels principals tributs és la següent:
112
113
115
130
302
309
312
331

IBI RÚSTEGA
IBI URBANA
IVTM
IAE
Recollida escombraries
Taxa cementiri municipal
Serveis educatius
Entrada i sortida vehicles

Prev def 2017
45.600,00
3.497.000,00
689.000,00
80.000,00
917.500,00
10.300,00
417.500,00
92.000,00

Drets Reconeguts
0,00
2.476,95
632.701,72
-395,95
-4.811,67
261,10
103.372,29
118,70

DR/PrevDef
0,00%
0,07%
91,83%
-0,49%
-0,52%
2,53%
24,76%
0,13%

L’únic padró que s’ha dut al cobrament ha estat el corresponent a L’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica i s’ha realitzat en el 91,83 %.
Pel que fa als ingressos per liquidacions, l’estat d’execució és el següent:
116
290
321
332
349
391

Plus values
Impost construccions, instal·lacions i obres
Taxes per llicències urbanísticas
Taxa ocupació vol. Sòl i subsòl E.Subm
Altres ingressos
Multes

Prev def 2017
1.000.000,00
70.000,00
68.000,00
74.000,00
80.000,00
12.700,00

Drets Reconeguts
458.440,10
16.408,64
10.593,27
21.553,14
47.136,10
16.976,53

DR/PrevDef
45,84%
23,44%
15,58%
29,13%
58,92%
133,67%

Els drets reconeguts respecte les previsions són adequats.
- Cap. 4 Transferències corrents
En quant als ingressos provinents d’altres administracions, l’estat d’execució és el següent:
42000
45000
45
46

-

Participació Tributs de l'Estat
Fons Català de Cooperació Local
Altres Subvencions corrents Generalitat
Altres Subvencions corrents Diputació

Prev def 2017
2.041.000,00
170.746,22
313.859,58
371.478,75

Drets Recon. Nets
2.036.563,42
0,00
0,00
62.821,81

DR/Prev Def
99,78%
0,00%
0,00%
16,91%

Cap. 5 Ingressos Patrimonials

Els ingressos patrimonials presenten l’estat d’execució següent:
550
559

Concessions periòdiques
Concessions no periòdiques

Prev def 2017
70.196,32
17.100,00

Drets Recon. Nets
108,18
17.637,18

DR/Prev Def
0,15%
103,14%

Les concessions fan referència a les llicències atorgades per la gestió de l’aigua, del servei
funerari, dels espais esportius i del cànon pel terreny de la deixalleria.
- Cap. 7 Transferències de capital

Pel que fa a les transferències de capital s’han reconegut drets en un 16,12 % que han estat
recaptats al 100% i correspon a la subvenció de la Diputació de Barcelona per l’arranjament
de l’antic Ajuntament.
El detall de les aplicacions pressupostaries és el següent:
Org. Eco.

Descripció

Previsions
inicials

Total
Modificacions

Previsions
totals

Compromisos
concertats

302

76100

SUBV DIPUTACIO

0,00

0,00

0,00

351

75080

0,00

0,00

403

76100

48.571,26

404

75080

SUBV
INVERSIONS
GESTIO 0,00
PATRIMONI ARQUEOLOGIC
PROGRAMA
COMPL
SUPORT 0,00
INVERSIO LOCAL
SUBVENCIO PUOSC
0,00

404

76100

SUBVENCIO XARXA DE MUNICIPIS

500

75050

SUBVENCIÓ
DE
CAPITAL
GENERALITAT -LLEI DE BARRIS

0,00
- 373.500,00
373.500,00

Drets
recaptats

6.615,87

Drets
reconeguts
nets
0,00

1.080,55

0,00

0,00

48.571,26

48.571,26

0,00

0,00

0,00

0,00

522.681,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

373.500,00

828.442,35

0,00

0,00

48.571,26

422.071,26

1.407.391,21

300.000,00

300.000,00

0,00

Resum execució pressupost ingressos-despeses 1r trimestre 2017. Comparació del mateix
trimestre a l’exercici anterior
1r
trim.
1r trimestre 2017
2016
INGRESSOS

DRN/PREV
DEF.
20,57%
23,44%
11,35%
72,02%
21,45%
33,21%

DRN/PREV
DEF.
22,16%
59,50%
10,88%
75,05%
14,52%
34,63%

300.000,00

71,08%
0,00%
0,00%
16,12%

0,00%
0,00%
0,00%
0,28%

12.280.491,26

3.759.823,43

30,62%

27,98%

CR TOTALS
4.587.492,90
3.270.317,20
10.900,00
2.168.895,97
10.037.606,07

ORN
984.552,58
500.739,97
1.099,67
337.247,97
1.823.640,19

ORN/CR
TOTALS
21,46%
15,31%
10,09%
15,55%
18,17%

ORN/CR
TOTALS
24,05%
12,33%
13,55%
16,15%
18,57%

Capítol
1. Impostos Directes
2, Impostos Indirectes
3. Taxes, P.P. i altres ing
4. Transf. Corrents
5. Ingressos patrimonials
TOTAL INGR. CORRENTS
6. Alienació inversions
7. Transferències de capital
8.Actius Financers
9.Passius Financers
TOTAL INGR. DE CAPITAL

PREV DEFINITIVES
5.313.884,52
70.000,00
2.021.336,00
2.914.913,48
99.296,32
10.419.430,32

DRN
1.093.222,82
16.408,64
229.508,27
2.099.385,23
21.298,47
3.459.823,43

422.071,26
1.179.989,68
259.000,00
1.861.060,94

300.000,00

TOTAL PRESS.INGRESSOS

DESPESES
Capítol
1. Despeses de Personal
2. D. corrents bens i serv
3, Despeses Financeres
4. Transf.corrents
TOTAL OP.CORRENTS

6, Inversions Reals
7. Transf.capital
9.Passius Financers
TOTAL OP. CAPITAL

1.935.124,86
20.000,00
287.760,33
2.242.885,19

249.987,49

TOTAL PRESS. DESPESES

12.280.491,26

3,03%

39.750,72
289.738,21

12,92%
0,00%
13,81%
12,92%

2.113.378,40

17,21%

15,43%

19,30%
4,69%

3. ELS MOVIMENTS I LA SITUACIÓ DE TRESORERIA.
La informació sobre els moviments i la situació de tresoreria posa de manifest els
cobraments i pagaments realitzats durant al període a que es refereix la informació, així com
les existències a la tresoreria al principi i fi del període.
Acta Arqueig 1/01/2017 a
31/03/2017

Existències inici període

3.296.543,86

Ingressos

6.049.572,11

Total Existències + Ingressos

9.346.115,97

Pagaments

5.506.133,41

Total Existències fi periode

3.839.982,56

La comparació de les existències de tresoreria entre els exercicis 2015 i 2016 pel mateix
període resulta la següent:
1/1/2016 a 31/3/2016 1/1/2017 a 31/3/2017
Existències inici període

2.557.075,92

3.296.543,86

Ingressos

6.475.319,79

6.049.572,11

Total Existències + Ingressos

9.032.395,71

9.346.115,97

Pagaments

6.519.980,55

5.506.133,41

Total Existències fi periode

2.512.415,16

3.839.982,56

4. EXERCICIS TANCATS
L’evolució durant aquest 1r trimestre de l’exercici ha estat la següent:
OBLIGACIONS PENDENT DE PAGAMENT

L’estat d’execució dels pressupostos tancats pel que fa a les obligacions pendents de
pagament per capítols és el següent:
Cap.

Descripció

Obligacions Inicials

Rectificacions

Obligacions Finals

Pagaments

Pendent
pagament

1

Despeses de Personal

90.767,46

0,00

90.767,46

90.767,46

0,00

2

Béns corrents i Serveis

299.035,47

0,00

299.035,47

298.061,83

973,64

3

Despeses Financeres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Transferència corrents

70.640,64

0,00

70.640,64

15.188,00

55.452,64

6

Inversions Reals

249.309,94

0,00

249.309,94

249.309,94

0,00

7

Transferència de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Actius Financers

0,00

0,00

9

Passius Financers

20.763,91

0,00

20.763,91

20.763,91

0,00

TOTAL

730.517,42

0,00

730.517,42

674.091,14

56.426,28

0,00

Els percentatges de pagaments són:

Operacions Corrents
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes

87,75%

Operacions Capital
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes

100,00%

Operacions Financeres
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes

-

Total Pressupost despeses
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes

92,28%

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
L’estat d’execució dels pressupostos tancats pel que fa als drets pendents de cobrar per
capítols és el següent:
Cap.
1
2
3
4
5
6
7

Descripció
Impostos
directes
Impostos
indirectes
Taxes,
preus
públics i altres
ingressos
Transferències
corrents
Ingressos
patrimonials

Drets Inicials

Rectif
augment

saldo
Drets
inicials Ttotals
Anul·lació

Cancel·lats

Drets R Nets

Recaptats

Pendent
Cobrament

1.417.246,80

4,52

1.417.251,32

8.231,70

6.481,19

1.402.538,43

157.651,23

1.244.887,20

8.784,83

0,00

8.784,83

0,00

0,00

8.784,83

7.686,53

1.098,30

635.957,81

220,70

636.178,51

17.743,52

0,00

618.434,99

64.758,90

553.676,09

724.483,91

0,00

724.483,91

0,00

0,00

724.483,91

170.812,32

553.671,59

8.627,97

0,00

8.627,97

0,00

0,00

8.627,97

0,00

8.627,97

Inversions Reals
Transferències
de Capital
138.909,48

0,00
0,00

138.909,48

0,00

0,00

138.909,48

0,00
0,00

138.909,48

8
9

Actius Financers
Passius
Financers
TOTAL

2.934.010,80

225,22

2.934.236,02

25.975,22

6.481,19

2.901.779,61

400.908,98

2.500.870,63

Els percentatges dels cobraments han estat els següents:
Operacions Corrents
Cobraments realitzats/drets reconeguts

14,51%

Operacions Capital
Cobraments realitzats/drets reconeguts

0,00%

Total Pressupost ingressos ex. Tancats
Cobraments realitzats/drets reconeguts

13,82%

“
“PRIMER.- La Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, afecta als
terminis de pagament i al procediment de reclamació de deutes de les administracions
públiques als seus proveïdors.
Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 és de 30 dies des de la
recepció de la mercaderia o prestació del servei. Com a mecanisme de transparència en el
compliment d’aquests terminis de pagament, s’estableix en l’article 4 que els Tresorers o, en
el seu defecte, Interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un
informe sobre el seu compliment el qual haurà d’incloure necessàriament el número i
quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint els terminis.
Aquest informe es retrà trimestralment al Ple de la Corporació per part de la Tresoreria
municipal i haurà de remetre’s, en tot cas, al Ministeri d’Economia i Hisenda per part de la
Intervenció.
SEGON.- La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat
Financera, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de
control del deute comercial del Sector Públic, sotmet les Corporacions Locals al principi de
sostenibilitat financera, no només en referencia al deute públic de les entitats locals sinó
també del deute comercial de les mateixes. D’aquesta manera es determina la sostenibilitat
del deute comercial quan el període mig de pagament als proveïdors d’aquestes entitats no
superi el termini màxim previst a la normativa de la morositat.
L’article 13 de la citada Llei Orgànica determina el període mig de pagament com a
instrument de control d’aquest objectiu establint que les Administracions públiques hauran
de publicar el període mig de pagament a proveïdors. En aquest sentit, l’Ordre Ministerial
2105/2012, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014 en el seu article 16.6, estableix
l’obligació a subministrar de forma trimestral aquesta informació.
Queda regulada la metodologia de càlcul del període mig de pagament en virtut del Reial
Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.

El PMP mesura el retard en el pagament del deute comercial en terminis econòmics, com a
indicador diferent respecte del període legal de pagament establert al text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials. Aquest mesurament amb criteris estrictament
econòmics pot prendre valor negatiu si l’Administració paga abans que hagin transcorregut
trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons
correspongui.
TERCER.- En base als punts primer i segon anteriors, s’informa que els ratis morositat
obtinguts de l’Ajuntament i de la Societat Mercantil de la Pinassa, són els següents:
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
1.- Pagaments realitzats en el trimestre:
Període
mitjà
Pagaments realitzats en el
pagament
Trimestre
(PMP)
(dies)
Despeses en Béns Corrents i
35,81
Serveis
20 – Arrendaments i Cànons 44,54
21
–
Reparació,
33,04
Manteniment i conservació
22
–
Material,
36,28
Subministrament i Uns altres
23 – Indemnització per raó
31,00
del servei
24
–
Despesa
de
0,00
Publicacions
26 – Treballs realitzats per
0,00
Institucions s.f. de lucre
Inversions reals
40,95
Altres pagaments realitzats
31,32
per operacions comercials
Pendents
d’aplicar
a
0,00
Pressupost
TOTAL
38,08

Pagaments realitzats en el Trimestre
Dins
període
legal Fora període legal
pagament
pagament
Nombre
Import
Nombre
Import
pagaments total
pagaments total
781

490.248,52 9

16.931,08

10

2.503,50

1

591,99

157

80.267,99

1

456,17

613

407.379,03 7

1

98,00

0

0

-

0

-

0

-

0

-

28

405.587,90 5

38.921,47

6

19.069,32

0

-

0

-

0

-

815

914.905,74 14

2.- Interessos de Demora
No hi ha interessos de demora pagats en el període
3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.

15.882,92

55.852,55

Període
Factures o documents
mitjà
justificatius pendents de
pagament
pagament al final del
(PMP)
trimestre
(dies)
Despeses en Béns Corrents
i Serveis
20 – Arrendaments i
Cànons
21
–
Reparació,
Manteniment
i
conservació
22
–
Material,
Subministrament i Uns
altres
23 – Indemnització per
raó del servei
24
–
Despesa
de
Publicacions
26 – Treballs realitzats
per Institucions s.f. de
lucre
Inversions reals
Altres
pagaments
realitzats per operacions
comercials
Pendents
d’aplicar
a
Pressupost
TOTAL

Pendent de pagament al final del trimestre
Dins
període
legal Fora període legal
pagament a final del pagament a final del
trimestre
trimestre
N.
Import
N.
Import
Operacions total
Operacions total

22,82

268

172.752,84 8

23.642,46

25,00

1

313,183

0

-

14,60

58

28.128,67

1

262,45

24,21

209

144.310,34 7

23.380,01

0,00

0

-

0

-

0,00

0

-

0

-

0,00

0

-

0

-

21,02

10

174.725,67 1

31.196,24

102,96

2

3.349,50

1

1.115,50

5,33

1

42.289,32

1

2.555,52

21,06

281

393.117,33 11

58.509,72

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

LA PINASSA, SOCIETAT MUNICIPAL
1.- Pagaments realitzats en el trimestre

PMP
Aprovisionaments i altres Desp.
15,59
explotació
Adquisicions Immob. Material i
Intangible
TOTAL
15,59

DINS TERMINI LEGAL
PAGAMENT
IMPORT
Nº PAGS
TOTAL

FORA
TERMINI
LEGAL PAGAMENT
Nº
IMPORT
PAGS
TOTAL

101

66.459,11

3

150,60

-

-

-

-

101

66.459,11

3

150,60

2.- Interessos de Demora
No hi ha interessos de demora pagats en el període
3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
DINS TERMINI LEGAL FORA
TERMINI
PAGAMENT
LEGAL PAGAMENT
IMPORT
Nº
IMPORT
PMP
Nº PAGS
TOTAL
PAGS
TOTAL
Aprovisionaments i altres Desp.
40,11
3
1.483,90
explotació
Adquisicions Immob. Material i
Intangible
TOTAL
40,11
3
1.483,90
Quart.- En base als punts primer i segon anteriors, s’informa que els ratis en relació al càlcul
del període mig de pagament a proveïdors obtinguts de l’Ajuntament i de la Societat
Mercantil de la Pinassa, són els següents:
Ratio
de
Ratio
de Importe
Importe
Periodo
Operaciones
Operaciones pagos
pagos
Medio
de
Entidad
Pendientes
Pagadas
realizados
pendientes Pago
de
(días)
(euros)
(euros)
Trimestral
Pago (días)
AJUNTAMENT
8,08
977.761,79
-8,94
451.627,05 2,70
PREMIA DE DALT
LA
PINASSA, -14,10
66.609,71
10,11
1.483,90
-13,57

SOCIETAT
MUNICIPAL
PMP Global

1.044.371,50

453.110,95 1,96

CINQUE.- Aquest informe es remet al Ple de la Corporació, al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i es publica la informació a la Web municipal.”
Sra. Cuello: Bona nit. Des del Servei d’Ocupació tenim pràctiques del curs d’Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Del 22 de maig al 12 de juny,
els alumnes del curs faran pràctiques a residències de la comarca. S’han realitzat deu
convenis de pràctiques.
Per part del Directori d’Empreses de Premià de Dalt, iniciem els treballs per fer un nou
directori web d’empreses de Premià de Dalt, amb un nou cercador d’activitats i que
possibilitarà ubicar el mapa de l’empresa. Cada empresa tindrà un usuari i contrasenya que li
permetran, prèvia comprovació per part de l’SMOPE, posar les dades de contacte i activitat.
En aquest sentit, la Guia d’Activitat Econòmica de Premià de Dalt que es preveia realitzar
aquest any se substituirà per aquest directori web.
Per part de contractes de joves de pràctiques de programes de garantia juvenil, el 14 de
maig finalitza el programa de contractació de joves del Programa garantia juvenil, que ha
permès la pràctica professional de dues persones joves menors de trenta anys per un
període de sis mesos. Un cop finalitzi, caldrà realitzar la justificació tècnica i econòmica del
projecte.
I, des de la Gent gran, dir-vos que el pròxim dia 28 d’aquest mes farem el dinar de germanor
per a tots els avis dels dos casals del poble, i els farà la Torre del Pi.
Gràcies.
Sr. Medina: Hola. Bona nit. Informar-vos que demà comença una nova campanya comercial.
Trobareu aquests fulletons i us arribaran a casa. És una campanya que hem fet entre tres
regidories, per una banda, van venir 96 infants al Museu a conèixer el Plat d’Ulisses i,
després de conèixer la història de l’Odissea, dibuixar-lo. Amb aquests dibuixos, el que hem
fet, que els teniu aquí, 96 dibuixos, el que fem és es reparteixen per diferents comerços i
establiments, hi participen setze establiments del Nucli Antic i deu establiments del barri
Santa Anna-Tió. Llavors, de cara al ciutadà, ha de trobar 10 dibuixos, marcar-los, té un
número cada dibuix, teniu una butlleta per participar-hi, marcar aquests dibuixos en quin
establiment estan, dipositar-la a les urnes que hi hauran als establiments i entraran en un
sorteig de productes dels 26 establiments que participen a la campanya.
I, de cara als 96 nanos que ens han ajudat dibuixant tots aquests dibuixos tan meravellosos,
quan trobin el seu dibuix en un establiment, rebran un regal, que es tracta d’una gorra i un
kit de retoladors, eh?, per seguir amb la seva tasca d’artistes que han fet.
La idea és aquesta idea de moure’ns pels barris, haver de visitar altres establiments, perquè,
al final, has de buscar 10 dibuixos de 10 establiments diferents que estan repartits pels
diferents barris del poble.
Moltes gràcies.
Sra. Fernández: Bona nit. Bé, des de la regidoria de Desenvolupament i Cooperació, us
anunciem que el dia 8 de juny farem una xerrada col·loqui molt interessant en què parlarem

dels refugiats i comptarem amb gent tan important com l’escriptor David Cirici, que és
l’últim Premi Sant Jordi i ha escrit un llibre, que es diu El setè àngel, que, bé, parla
d’emocions i de naufragis personals, però tracta molt el tema dels refugiats. També tindrem
amb nosaltres l’ONG Proactiva Open Arms, que jo crec que tothom ha sentit a parlar-ne, que
es dediquen a rescatar gent del mediterrani, els refugiats que vénen fugint de països en
conflicte. I, després, també comptarem amb una ONG que s’està construint com a entitat,
que està formada per joves del nostre poble i de pobles de la comarca, que han anat a
treballar als camps de refugiats de Grècia i que projecten anar a camps de refugiats de
Sèrbia. Tant l’escriptor com les dues ONG seran els tertulians i tot estarà moderat pel
periodista Rafael de Ribot. Creiem que serà un acte molt interessant, molt important i
esperem que tots pugueu venir i gaudir d’aquest acte.
I, després, des de la regidoria de Participació, dir-vos que hem començat el procés de
construcció del Consell de Poble, desenvolupant el reglament que vam aprovar la tardor
passada, i que, bé, llançarem una campanya informativa a tota la ciutadania i especialment a
les entitats per informar en què consisteix el Consell de Poble i com es pot participar i
apuntar-se a aquest consell.
I recordar les audiències públiques que es faran aquesta setmana, que seran dijous dia 18, a
les 19.30 h a l’antic Ajuntament; divendres 19, a les 8 del vespre, a l’Associació de Veïns del
Barri del Remei i dissabte 20, a les 17.30 h al Torrent Santa Anna, al barri Santa Anna.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé.
Sr. García: Puc afegir una cosa per al·lusions? Per al·lusions sobre el que dèiem abans.
Sr. Alcalde: Molt ràpid, si us plau.
Sr. García: Que òbviament, la moció aquella anava referida a les festes majors, però,
òbviament, pensem que hauria de ser extensible a tot l’any. El que passa és que si posem
que es faci extensible a totes les festes, segurament, es dirà des de l’equip de Govern que
demanem massa coses. Per això, precisament, havíem posat només les festes majors i
perquè faltava poc. Simplement dir això. I, òbviament, estem molt d’acord amb què es fes el
pregó l’any passat, i així ho vam felicitar en el seu moment i, per tant, és obvi que això ho
veiem com una cosa positiva.
Després, m’agradaria afegir si podem demanar que es llegeixi l’acord amb la incorporació
d’una moció a l’ordre del dia...
Sr. Alcalde: Com?
Sr. García: Si es pogués llegir l’acord pel qual no s’ha incorporat una moció que hem
presentat...
Sr. Alcalde: No és preceptiu, perquè aquesta moció no es presenta. Perquè ja s’ha avisat i
s’ha donat el decret i el decret us l’ha donat. Dir-vos...
Sr. García: Bé, i perquè la ciutadania ho sàpiga, era una moció sobre retirar els honors a en
Jordi Pujol i no se’ns deixa parlar del tema per segona vegada.
Sr. Alcalde: Ja s’ha fet reiteradament, doncs, aquesta qüestió...
Sr. García: ...Evolucionant i, a més, aquí hi ha partits que abans estaven en contra que es
mantinguessin aquests honors i ara van votar que no.

Sr. Alcalde: Jo el que vull reiterar és, com deia l’Alejandro, la felicitació per la gestió
econòmica d’aquest Ajuntament, que un any més... fer-ho extensiu al regidor i a tot el
municipi, perquè és important, i avui que hi ha joves i de l’institut, doncs, des de l’any 2009
que no demanem cap tipus de crèdit a cap banc, que tenim un deute pràcticament zero, o
sigui, 80 euros per habitant és un deute pràcticament zero i els diners que altres municipis
dediquen a pagar els bancs nosaltres els destinem, entre altres coses, a pagar els llibres de
text de la gent, dels nens i nenes de l’institut. Que sapigueu que aquesta gestió econòmica,
doncs, també es reverteix en vosaltres, com altres coses, com el transport gratuït i altres fets
que també passen aquí, a Premià de Dalt, i que no passen a altres llocs, perquè la situació
econòmica que tenen els ajuntaments no és la mateixa.
Sr. García: I el meeting polític està a l’ordre del dia. Gràcies.
Sr. Alcalde: Passem a preguntes.
PRECS I PREGUNTES

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
10. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PUBLICACIÓ DE LA REVISTA
MUNICIPAL “LA PINASSA”. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/001569-2017, DE DATA
05/05/2017).
Sr. Ruffo: Sí. Gràcies, senyor Alcalde. Esta pregunta ya la podemos dejar fija y presentar cada
mes, porque cada mes tiene problemas la publicación de la revista.
Sr. Ruffo: “Otro mes más, otro retraso en la publicación de la revista municipal. ¿A qué se ha
debido esta vez?”
Sr. Costa: Yo es que lo hago para que me pueda preguntar usted, luego, en el Pleno. No.
Simplement, aquest cop hem comptat amb un període estival de Setmana Santa, hem tingut
també un pont, com és l’1 de maig, però, de totes formes, informar-lo que la publicació es va
fer durant la primera setmana del mes de maig, del mes entrant, que és el que sempre es fa,
i el repartiment, doncs, es va perllongar a partir de la segona setmana, que és la que vam
acabar, doncs, ara fa un dia.
Sr. Ruffo: Ha arribat avui a les cases, la revista. Quinze dies. Sí, avui, sí. Avui, sí. Avui, sí.
Home... No menteixi.
Sr. Alcalde: Bé, mirarem que això no... Bé, mirarem que no torni a succeir, eh? I demanar
disculpes per aquest retard.

11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA UBICACIÓ DE LES BANQUETES
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/001569-2017, DE DATA
05/05/2017).
Sr. Bailón: “¿Por qué motivo se ha cambiado la ubicación de los banquillos del campo
principal de futbol 11?”
Sr. Rovira: Bona nit. Per seguretat. El club ens va demanar fer uns canvis tant a la distribució
de les banquetes com de l’accés del públic a les graderies i va ser per seguretat.
Sr. Bailón: El problema está en que desde la Federación de Árbitros del Maresme se ha
escrito una queja por la cercanía de lo que sería la gradería que está ahora mismo detrás de
las banquetas y la poca distancia que hay entre estas y el campo de fútbol, en comparación
con otras, o sea, con la ubicación que había antes y, sobre todo, sabiendo que esta
problemática afecta a varios campos de fútbol, los cuales no tienen espacio para colocarlas
en otro lado, pero contempla el reglamento arbitral que, si el campo de fútbol tiene espacio,
no tiene que cambiar ni ubicarlas en un sitio donde no hay espacio. Más que nada seguridad.
Sr. Rovira: La distància que hi ha entre les banquetes i la grada dels camps supletoris és
superior a la distància que hi havia de les banquetes a la grada principal.
De totes maneres, no hem anat amb un metro a prendre les mides. El club ens va transmetre
l’opció de canvi, per seguretat. Vam creure oportú que era viable i es va fer el canvi.
Sr. Bailón: Yo lo siento mucho, señor Alcalde, por el tiempo de esta pregunta, pero... Si
creyeron oportuno que era viable, por favor, la próxima vez no crean oportuno que era
viable, porque una denuncia de la delegación de árbitros ya sea no del Maresme, sino de la
Federación Catalana, puede llegar a repercutir en que el pueblo tenga que pagar una
sanción por tener unas banquetas donde no las tiene que tener.
Gracias.
12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PAPERERA SITUADA A LA
CARRETERA DELS SIS POBLES A L’ALÇADA DE L’INSTITUT VALERIÀ PUJOL. (PREGUNTA
NÚM. 3, R.E. E/001569-2017, DE DATA 05/05/2017).
Sr. Ruffo: Sí. Si em permet, Alcalde. Un parèntesi. No, que estava mirant, les vacances de
Setmana Santa van començar el 13 d’abril i s’està dient que hi ha un retard pel període
estival de Setmana Santa. Home. Sí, home, sí. Però... Home, tres dies...
Sr. Alcalde: Bé, escolta’m...

Sr. Batlle: Però si la revista és el seu programa. Què ha de redactar?
Sr. Alcalde: Quan acabem el Ple, podeu discutir aquests temes...
Sr. Costa: Jo sé que li agrada molt, eh?, la revista, i els fa mal perquè expliquem el que fem,
cosa que vostès, com que no fan gaire, doncs...
Sr. Alcalde: Escolta’m, us demano que...
Sr. Batlle: Escolti... Aquesta persona... No, no. Alcalde, aquesta persona ens està dient que
nosaltres no fem gaire...
Sr. Alcalde: Us demano que no intervingueu, eh?, que ningú intervingui fora del punt de
l’ordre del dia. Us demano que tant els uns com els altres no intervingueu fora del punt de
l’ordre del dia, eh?
Sr. García: Em sembla una falta de respecte com aquesta, que quan fem tot el que es pot i, a
més, no se’ns deixa explicar el que fem i, a sobre, es diuen mentides com aquestes. No són
maneres.
Sr. Alcalde: Després, si voleu, ho discutiu tot plegat.
Sr. Batlle: Abans, estava dient que el Pedro havia dit pel twitter moltes coses. A mi em
sembla igual de falta de respecte que el senyor Alejandro, ara mateix, ens estigui dient això.
La mateixa falta de respecte, senyor.
Sr. Alcalde: Ens tranquil·litzem tots, eh?, ens tranquil·litzem tots, eh? Us demano que ens
tranquil·litzem tots, que ens queden encara vint punts, vint preguntes i estem a la número
12, eh?, en tenim fins a la 31.
Molt bé. Doncs, passem a la 12, relativa...
Sr. Ruffo: Em va oferir treballar a la revista, però espero que em pagui, no? Als becaris no els
paga, doncs, espero que a mi sí que em pagui, no?
Sr. Alcalde: Molt bé. I estalviem comentaris que no siguin de la pregunta, si us plau, eh?
Sr. Ruffo: “Esta papelera, la de la imagen, situada en la Carretera dels Sis Pobles, a la altura
del Institut Valerià Pujol, lleva más de dos semanas en esta situación. ¿Cuándo se piensa
arreglar?”

Sr. Font: Bé, doncs, aquí hi ha una foto, en què ben bé es veu que la paperera està fora del
seu lloc. La veritat des de l’Ajuntament no n’hem tingut consciència, és a dir, si ens ho diuen
abans, potser l’haguéssim arreglat abans. La setmana que ve quedarà arreglada.
Sr. Ruffo: El que em crida l’atenció és que es canviava la bossa, però la paperera seguia en el
mateix lloc. És curiós.
Sr. Font: A veure, la bossa la canvia la gent que, en aquest cast, hauria de dir-ho, no ho diu,
canvien la bossa, però des d’aquí no te n’assabentes. Te n’assabentes; ara ho sabem, doncs,
s’arreglarà la paperera. Fins ara, no s’ha arreglat perquè no se sabia des de l’Ajuntament,
que som els que ho hem de saber, no? Si vostès fan una trucada o alguna cosa, doncs,
s’arregla abans.
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A L’APLEC DE LA CISA. (PREGUNTA
NÚM. 4, R.E. E/001569-2017, DE DATA 05/05/2017).
Sr. Ruffo: “¿Por qué motivo se permite en un día como el del “Aplec de la Cisa” un stand
político – separatista, cuando no viene a cuento?”
Sr. Medina: Bona nit. La regidoria de Comerç, que jo encapçalo, creu que no és bo que es
polititzin les fires i els mercats. En el cas de la Fira familiar, gastronòmica i d’artesans de la
Cisa, per tant, es deneguen aquestes peticions, ja que els artesans i restauradors, que
paguen una taxa per participar, creiem que no han de veure la seva activitat interrompuda
per accions propagandístiques alienes a l’objecte de la mateixa fira.
Dit això, a la Fira de la Cisa, es va denegar una parada d’una plataforma política, però no
teníem cap parada de la temàtica que surt a la seva pregunta. Puc continuar? Si vostè es
refereix al punt d’informació de l’Assemblea Nacional Catalana, no estava en l’àmbit de la
Fira de la Cisa. Si vostè coneix una mica com funciona la Fira de la Cisa, la Fira de la Cisa, que
depèn de la regidoria de Comerç, té un àmbit amb una sèrie de parades, que paguen una
taxa. Llavors, aquella parada –jo m’he informat– estava en l’àmbit de l’arxiprestat de la Cisa i
va demanar –també m’he informat– el seu permís a l’arxipreste de la Cisa, que l’hi va donar,
així com estava el restaurant Pa amb Sucre en l’àmbit de l’arxiprestat de la Cisa amb el
permís similar.
Gràcies.
14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LES SENYALS D’ADVERTÈNCIA DE
CÀMERA A LES ENTRADES DEL MUNICIPI. (PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E/001569-2017, DE
DATA 05/05/2017).

Sr. Bailón: “¿Por qué se ha decidido poner las señales de advertencia de cámara, en las
entradas al municipio, de un tamaño tan pequeño, haciendo prácticamente imposible su
percepción?”
Sr. López: No, és que no s’ha decidit col·locar aquesta. La senyalització d’aquest tipus
d’avisos de càmeres estan regulades per una normativa per a unes mides concretes i
aquestes han vingut amb una mida errònia, vull dir, s’han de substituir per les que vénen
amb les mides reglamentàries.
Sr. Bailón: Yo le doy las gracias. Solo el apunte de que, como en otros pueblos las he visto
más grandes las mismas, por eso preguntaba.
Gracias.
Sr. López: És que han vingut amb mida errònia, però que tenen una mida ja legislada, que és
la que ha de venir.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA SENYAL DE TDT EN EL
MUNICIPI. (PREGUNTA NÚM. 6, R.E. E/001569-2017, DE DATA 05/05/2017).
Sr. Bailón: “En 2015 transmitimos al pleno los fallos de recepción de la señal de TDT en
nuestro municipio. Se nos negó, y meses después se informó que se habían detectado, para
variar. Volvemos a tener constancia de fallos en la señal. En vista del fallo, ¿Cómo se
solucionó y de qué manera, en aquél momento?”
Sr. López: A veure, sobradament és conegut i hauríem de saber que l’Ajuntament no té cap
tipus de potestat en aquest àmbit i l’únic que fem nosaltres és recollir qualsevol queixa
veïnal i, automàticament, nosaltres la traslladem al departament de la Generalitat, que és
qui té aquesta competència, d’acord? Nosaltres és que no podem fer absolutament res.
Rebem una trucada, automàticament fem alguna gestió per veure si és aquest habitatge o
són diferents habitatges a través dels tècnics i, de seguida que determinen que pot ser una
errada d’aquest reemissor, automàticament fem la trucada al departament que correspon la
reparació d’això.
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE
LA ZONA DE CAN VILAR. (PREGUNTA NÚM. 7, R.E. E/001569-2017, DE DATA 05/05/2017).
Sr. Bailón: “¿Cómo está el proyecto de rehabilitación de la zona de Can Vilar?” Bueno, creo
que sobran las palabras, ¿no?

Sr. Font: Bé, com bé sabeu la zona de Can Vilar s’està fent amb mitjans propis, no?
Aleshores, es va començar una primera fase, es va comprar el material per a una segona fase
i, ara, s’està ja acabant pràcticament, la qual cosa amb un parell de mesos tindrem el tema
enllestit.
17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA IL·LUMINACIÓ VIÀRIA.
(PREGUNTA NÚM. 8, R.E. E/001569-2017, DE DATA 05/05/2017).
Sr. Ruffo: “Hemos recibido quejas referentes a la iluminación viaria, que en muchos tramos
es insuficiente o nula. Cuando se hizo el cambio de luminarias de vapor de mercurio por
vapor de sodio, ¿Por qué no se decidió implementar tecnología LED en lugar de vapor de
sodio?”
Sr. Font: Bé, a mi m’han arribat queixes de massa llum, no de poca. Hi ha molta gent que diu
que encara en té massa i li molesta a la nit per dormir. Aleshores, per una altra banda, el que
sí que us haig de dir és que la llum que hi ha al poble de Premià de Dalt és la que marca la
normativa i els luxímetres... es pot mirar a tot arreu, i veureu que els luxímetres són els que
hi ha.
El perquè es va actuar amb sodi en el seu dia? Doncs, bé, el 2012 la tecnologia LED no estava
gens avançada, a part que era molt cara. Quan es va rebre la subvenció, si haguéssim
invertit, en el seu moment, en LED no hauríem arribat ni a fer mig poble i, a més a més, amb
mala qualitat, perquè era el començament que els LED començaven a funcionar. Es va optar
per la de sodi, a més a més, amb una regulació a mitja nit que baixa l’amperatge, total que
anem a tenir uns 10 watts aproximadament, uns 10 watts més que si fossin de LED de la seva
època. El que sí es fa ara, doncs, automàticament, quan hi ha qualsevol cosa que s’ha de fer
o s’ha de canviar, ara sí que ja es fa amb LED.
18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL NOU ROM. (PREGUNTA NÚM.
9, R.E. E/001569-2017, DE DATA 05/05/2017).
Sr. Bailón: “Pasada ya casi media legislatura, ¿En qué estado está la redacción del nuevo
ROM?”
Sr. Font: Bé, el tema del ROM sí que ja s’està fent una miqueta llarg, però l’Ajuntament no
solament fa el ROM, sinó que hi ha moltíssimes coses per tirar endavant. Sé que la Secretària
ho intenta, però el dia a dia, doncs, també se la menja una miqueta, no?
19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
DEL WEB DE L’AJUNTAMENT EN L’APARTAT DE LES ACTES DELS PLENS. (PREGUNTA NÚM.
10, R.E. E/001569-2017, DE DATA 05/05/2017).

Sr. Ruffo: “En el portal de transparencia, en el apartado de actas de pleno, la mayoría no se
pueden visualizar. ¿Tiene constancia el departamento de comunicación?”
Sr. Costa: Sí. Recollim aquest comentari que ens fan, atès que la font... hi ha continguts del
portal de la transparència que la font ve de l’Administració Oberta de Catalunya –es pot
veure en l’enllaç–, no ho havíem detectat, la veritat que hi havia actes que no es podien
visualitzar i així ho hem traslladat d l’AOC, eh? Agraeixo que ens ho facin saber.
Sr. Ruffo: Sembla ser que treballem, senyor Costa.
Sr. Alcalde: Molt bé.
Sr. Costa: No tant com vostè, però ho intento.
Sr. Alcalde: Està bé que felicitem... Escolta’m, que estem així, de bon rotllo.
20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
DEL WEB DE L’AJUNTAMENT EN L’APARTAT DE LES NOTICIES I OPINIONS SOBRE LES
ACTUACIONS DEL GOVERN I DE LA OPOSICIÓ. (PREGUNTA NÚM. 11, R.E. E/001569-2017,
DE DATA 05/05/2017).
Sr. Ruffo: “En el portal de transparencia, hay un apartado referente a las noticias y opiniones
sobre las actuaciones del gobierno y de la oposición y está vacío, y redirige a la página web
donde solo hay noticias informando de lo fabuloso que es el equipo de gobierno, pero en
ninguna ocasión del trabajo de la oposición. ¿Cuándo se tiene pensado empezar a informar
sobre el trabajo de la oposición, tal y como cualquier medio imparcial y objetivo haría?”
Sr. Costa: Bé, com que ja hem debatut molt avui, anirem per feina. Com passa a la majoria
d’Ajuntaments que tenen aquesta secció al Portal de Transparència, on vostè accedeix,
redirigeix el web municipal a un apartat de grups municipals on no només l’oposició, que no
són tot l’Ajuntament, sinó els altres partits, surt el seu contacte de xarxes i de correu, així
com dels escrits que vostès publiquen, eh?, com els altres partits que formen part del
Govern a la revista municipal, que també agrada.
Sr. Ruffo: Més que res, que es revisi, perquè redirecciona a la pàgina web principal, no
redirecciona a l’espai de cap partit.
Sr. Alcalde: Doncs, ho revisarem.
21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A L’ÒXID QUE PRESENTA UN
CARRER SITUAT AL BARRI SANTA ANNA-TIÓ. (PREGUNTA NÚM. 12, R.E. E/001569-2017, DE
DATA 05/05/2017).

Sr. Bailón: Bien, aquí no nos hemos referido a la calle, porque son varias las calles y,
entonces, nos extraña un poco que, siendo nueva la rehabilitación de las calles, etcétera, las
macetas, el forjado de las tapas del clavegueram, etcétera ya esté oxidado. Entonces, sobre
todo, lo queremos preguntar más que nada por el tema de un poco la seguridad, no por otra
cosa.
Sr. Bailón: “¿Cómo puede ser que una calle, en el Barrio Santa Anna - Tió, prácticamente
nueva después de su rehabilitación, muestre este estado de óxido en el alcantarillado y en el
suelo?”
Sr. López: Bé, en principi, si és tot el regalim aquest que han deixat aquestes jardineres
s’havia demanat a l’empresa que, sobretot, per l’experiència que havien tingut amb les
anteriors, que tinguessin en compte tots aquests temes. Segons l’empresa, ho havien tingut,
fins i tot, ha vingut el fabricant de les jardineres i han estat mirant a veure què havia passat,
però creuen que ha sigut la primera tongada de la primera i poca cosa més.
Quant a la resta de materials, com són les tapes, és una cosa anormal, igual una manca de
pintura, però que no és res greu i res que no es pugui controlar dintre de les obres aquestes.
Sr. Bailón: Usted que ha sido marino sabe que, antes de pintar, hay que picar y, después, si
hace falta, poner otro acero un poquito mejor para esto.
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
22. PREC DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A LA COL·LOCACIÓ DE LLUMS
A LA PARET D’EXPOSICIONS DE LA BIBLIOTECA. (PREC NÚM. 1, R.E. 001573-2017, DE DATA
05/05/2017).
Sr. Batlle: “Preguem que es col·loqui enllumenat adient per a la correcta visualització de les
obres exposades a la paret de la biblioteca municipal.”
Bé, queda prou clar el prec. Bàsicament és perquè, per exemple, ara hi ha una exposició
molt xula a la biblioteca que va acompanyada de text i el text en prou feines es veu perquè
les llums no són suficients per enfocar les obres. Doncs, demanaríem la col·locació d’unes
llums que facilitin, d’alguna manera, la visió de textos, però ja no només de textos, sinó...
Perquè allà normalment s’hi exposa, doncs, que les obres, almenys, llueixin. Esperem que
recullin el prec i que el portin a terme. Però, bé, a vegades, si ve de la Crida, sembla que
aquestes coses no es fan. Però, bé.
Sr. Tintoré: Bé, agraïm el prec. Però sí que es farà. Sí que es farà, més que res perquè ja fa
temps que estic en contacte amb l’entitat. Aquesta petició ja ens la van fer arribar. Ara, en
breu, s’inicien unes obres de millora a la biblioteca i aprofitarem per incloure aquesta
instal·lació.

23. PREC DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
MÀQUINES D’EXERCICI A LA VIA PRIMÍLIA. (PREC NÚM. 2, R.E. E/001573-2017, DE DATA
05/05/2017).
Sr. García: “Preguem que es col·loquin màquines per a fer exercici per a gent gran i gent jove
a la Via Primília, tal com han demanat en diverses ocasions persones que viuen a la zona i
fan ús d’aquesta via.”
Bé, simplement, és una proposta que s’ha demanat des de la ciutadania d’aquesta zona en
diverses ocasions i és, doncs, col·locar màquines per fer exercici, tant per a la gent gran com,
possiblement, per a gent jove a la Via Primília.
Sr. López: Bé, recollim aquest prec, tot i que, per si té el coneixement que a 150 m tenim la
plaça Mil·lenari, que allà hi ha ubicades aquest tipus de màquines. Ara, s’està fent un
projecte de rehabilitació d’aquesta plaça, que igual es té previst tornar a col·locar màquines
en aquell lloc. I, en principi, no crec que aquesta via sigui el millor lloc per col·locar aquestes
màquines.
Sr. García: Només per acabar de completar, perquè això és un tema que també va sortir al
recorregut que es va fer pel barri amb el col·lectiu Punt 6, amb les dones del barri, i es va dir
això, no?, que una aportació molt interessant va ser la creació d’una via saludable amb punts
senyalitzats, zones específiques per a fer exercici i altres de descans i d’esbarjo, en aquest
cas, a la Via Primília. Llavors, considerem que podria ser, doncs, complementària a la plaça
del Mil·lenari.
Sr. López: Torno a dir que els nostres tècnics seran els que valoraran si és el lloc més idoni o
no per tenir-les, però, repeteixo que a cent metres tenim ja un espai on ja tenim ubicades
aquestes màquines des de fa molt de temps.
24. PREC DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A REHABILITAR L’ESPAI
PÚBLIC MALMÈS ENTRE EL CARRER DEL VOGI I LA RIERA DE SANT PERE. (PREC NÚM. 3, R.E.
E/001573-2017, DE DATA 05/05/2017).
Sr. Batlle: “Preguem s’adeqüi l’espai públic entre el carrer del Vogi i la Riera de Sant Pere,
que porta molt de temps en mal estat, i demanem si es té previst posar-hi remei i en quin
termini.”
Doncs, novament, s’entén bastant bé el prec. És aquella zona, per a qui no se situï, al carrer
del Vogi i creua amb la Riera. Hi ha un espai just al costat de Villa Matilde que està força
deixat, doncs, estaria bé replantejar de fer alguna cosa en aquell espai.

Sr. Font: Bé, el que no estic d’acord amb vostè és que estigui deixat. Allò es tracta com es
tracta. Si vostè creu que no es va fer la urbanització, allò ja es va fer d’aquesta manera i així
està. Hi ha unes plantes allà posades, es neteja quan s’ha de netejar, vull dir, que no està tan
malmès com... De totes maneres, li agraeixo el prec.
Sr. Batlle: La cantonada està molt deixada. Si ho vol, demà mateix passi, eh? Si tenim les
fotos...
Sr. Font: Clar que hi he passat, no li ho dic perquè sí, vull dir, no està deixat.
Sr. Batlle: Jo tampoc li ho dic perquè sí.
Sr. Font: Hi ha coses que estan deixades, segurament que sí, però no precisament allò.
Sr. Batlle: Moltes, però... Aquesta també ho està...
Sr. Font: Bé, això serà per vostès. Són dos punts de vista diferents.
Sr. Batlle: Tenim les fotos per aquí. Si ho vol, les hi fem arribar.
Sr. García: A veure, a la cantonada hi ha...
Sr. Font: Perdó, que estava parlant jo, d’acord?
Sr. Batlle: Bé, escolti’m, estàvem nosaltres amb el prec...
Sr. Font: Si estic parlant, no d’allò. Després, digui el que vulgui. Jo li dic que no estic d’acord
amb vostè que allò estigui deixat i que està així des que es va fer la urbanització. Si en un
moment determinat s’ha de fer algun estudi, que li agraeixo que facin el prec, si s’ha de fer
un estudi es farà, no li dic que no, però que estigui deixat, no. Es passa, com s’ha de passar
per tot arreu. Quan passen els de la Pinassa a recollir els carrers i veu que passen cada dia,
doncs, allà passen, si toca cada quinze dies, doncs, toca cada quinze dies.
Sr. Batlle: És com discutir amb la paret.
Sr. Alcalde: De tota manera, ho...
Sr. Batlle: Bé, sí, que ho reculli el Ple i faci el que vulgui. Al final, sempre ho fan.
Sr. Alcalde: Ho recollim, eh? Com que és un prec, ho recollim, ho analitzem i...
25. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A QUANTS ESPAIS
PÚBLICS SENSE NOM HI HA AL MUNICIPI. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/001574-2017, DE
DATA 05/05/2017).

Sr. Batlle: “Quants espais públics hi ha al municipi que no tinguin un nom específic?”
Sr. Font: D’espais públics sense nom, pràcticament, no n’hi ha cap. El que sí hi ha una llista i
una cua de noms per posar a espais. Ara s’està... perquè tots sabeu que tots això ho fa el
Nomenclàtor, que és una junta que s’ha de constituir perquè està caducada, i s’està
constituint la junta, s’està fent un estudi de tot el que queda perquè ara sí s’haurà de tornar
a reunir, que es reuneixen molt de tant en tant, però ara com que segurament hi haurà
algun carrer al qual s’haurà de posar nom, quan es reuneixin es tindrà en compte si queda
algun espai que no estigui posat, però, en canvi, se li pot dir ja pel seu nom, que encara no
està adjudicat.
Sr. Batlle: És que en els plànols que tenen a Internet hi ha, per exemple, passatge sense nom
i, després, hi ha diverses places com... davant del poliesportiu hi ha un espai de la bassa que
no té nom...
Sr. Font: Per això li dic que s’està fent, s’està fent un estudi des del d’allò per passar-lo a la
junta, quan la tinguem muntada i fi.
Sr. Batlle: I, bé, he trobat les fotos, després les hi passo perquè vegi que no menteixo.
Sr. Font: Jo no li dic mai que menteixi vostè. Li dic que hi ha punts de vista diferents, eh?
Sr. Batlle: Bé, és molt general això dels punts de vista.
26. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA PLACA
COMMEMORATIVA DEL RESCAT DELS INFANTS DE LA COLÒNIA NEGRÍN PER PART DE NEUS
CATALÀ. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/001574-2017, DE DATA 05/05/2017).
Sr. García: “S’instal·larà en algun moment una placa que commemori aquest fet, tal com
vam proposar el 2015? Es reunirà la comissió d’honors i distincions aquesta legislatura?”
Bé, simplement, per recordar un tema que havíem proposat el 2015, preguntem si,
finalment, s’instal·larà en algun moment una placa que commemori aquest fet, jo crec que
és important per al nostre municipi. I també, doncs, si es reunirà la Comissió d’Honors i
Distincions aquesta legislatura.
Sr. Tintoré: Sí. És vident que vam agafar aquest acord i, bé, quan també, doncs, acabem de
posar ordre en tot això, doncs, a veure si ho podem enllestir, eh?
Sr. García: Això és un sí? Almenys, si es reuniran aquesta legislatura? Perquè se’ns ha anat
dient que sí que sí i estem ja a mitjan.

Sr. Tintoré: Ara, que hi haurà el moviment de la Cisa, sí. Fer una reunió per anunciar la
incorporació de vostès, això no ho farem, perquè aquesta comissió ja va treballar molt
durant el seu moment, que ja ens vam poder posar al dia i, ara, que hi haurà un cert
moviment, doncs, òbviament, n’haurem de fer.
Sr. García: El que estem demanant no és això, és que es tractin aquests temes que es va
demanar que es tractessin des d’aquesta comissió, com fer aquesta placa, primer, que
aquesta placa no necessita que hi hagi cap espai sense nom i, a més, s’està veient que hi ha
espais sense nom també; per tant, les altres propostes que anaven en funció de posar nous
noms també s’haurien de tractar i, òbviament, també pensem que si... Bé, esperem que si
entrem ara un prec, una instància per a la Comissió d’Honors i Distincions pel tema de retirar
els honors a en Jordi Pujol tampoc se’ns denegui, com no se’ns deixa parlar en el Ple, perquè
això voldria dir que la comissió no és imparcial.
Sr. Tintoré: Escolti’m una cosa, és que l’any passat ja ho van preguntar. Ja hi va haver un
acord de Ple el 2014, quan la majoria de partits va quedar que quan hi hagués una sentència
ferma automàticament es traurien els honors i distincions, i això ho va aprovar també la
comissió. Per tant, no presenteu coses sobre les quals ja s’ha arribat a un acord, perquè
després passa el que passa. Gràcies.
Sr. Batlle: Una persona que està guardant silenci mereix ser fill honorífic de Premià de Dalt?
Sr. Alcalde: Bé, jo crec que ja està respost.
Sr. Batlle: Jo no sóc jutge, ni vostè tampoc...
Sr. Tintoré: Ni jo tampoc. Doncs, ja està. M’acaba de donar la raó.
Sr. García: Una cosa és la política i una altra cosa és la justícia i creiem que és una persona,
com vostè sap...
27. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA DENEGACIÓ
DE PARADES A ENTITATS A L’APLEC DE LA CISA. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/001574-2017,
DE DATA 05/05/2017).
Sr. Alcalde: Home, de 31 punts, 27 són de l’oposició. Jo diria que no podeu parlar... És que al
final, clar, estem aquí... “Al final, avorrirem les cabres”, com diuen, no? De 31 punts de
l’ordre del dia, 28 són de preguntes, i precs i mocions de l’oposició.
Sr. García: Quan no interessa, es diu que avorrim. Quan l’Alcalde vol fer el seu míting, no
avorreix.

Sr. Batlle: Un moment...
Sr. Alcalde: Explico realitats. Si us fa mal que paguem els llibres de text als alumnes de
l’institut o això us provoca algun problema, escolta’m, ho seguirem fent igualment,
escolta’m.
Sr. Batlle: Josep, Josep. Això no us provoca cap problema, oi? I vostè ara està fent
màrqueting amb això.
Sr. Alcalde: No, no, no. Màrqueting, no. Estic explicant una realitat, en funció d’una
liquidació de pressupost, d’una bona situació econòmica i explico la conseqüència, i aprofito
aquí, que hi ha alumnes de l’institut...
Sr. Batlle: Escolti, seguim amb les preguntes, sinó no acabarem mai.
Sr. Alcalde: Seguim amb la 27, relativa a la denegació de parades a entitats a l’Aplec de la
Cisa.
Sr. García: Una altra mostra del que creiem que és el tarannà d’aquest Govern.
Sr. García: “Qui va enviar la policia a fer treure la parada de la Plataforma La Cisa per a
Tothom? i Per què es va denegar el permís a una entitat a posar una paradeta informativa l’1
de maig i, en canvi, altres entitats sí que tenien permís, no?”
També voldríem preguntar per què l’Alcalde menteix a Ràdio Premià de Mar, dient que no es
va sol·licitar cap permís per posar aquesta paradeta, quan hi ha una instància a través de
l’entitat Preservem el Maresme, demanant una paradeta a la Cisa, on, a més, es demanava
que fos una paradeta informativa que no interferís a la fira comercial i es contesta que no es
pot posar una paradeta a la fira comercial perquè interfereix a la fira comercial. I no es pot
posar una paradeta informativa perquè es veu que això considereu que és política, quan és
una entitat ecologista que defensa precisament la Cisa i és el lloc més adient i nosaltres hi
donem suport, com ja hem dit altres vegades.
Sr. Tintoré: Jo, el que avisa la Policia Local sóc jo quan sé que no hi ha permís, que no hi ha
permís. I el motiu és molt senzill i ja l’ha explicat una mica, doncs, el company Carles
Medina. Fa 150 anys o més de 150 anys que es fa la celebració de l’Aplec de la Cisa amb un
èxit i una convivència exemplars, que és un dels aplecs més coneguts del Maresme i de
Catalunya. I és una fira artesanal i de devots de la Cisa, res més. Mai hem denegat cap
permís, mai ni a cap grup polític ni a cap entitat fora d’aquest àmbit. Per tant, es va denegar
per aquest motiu.

Bé, sí que va haver-hi una entitat, que vàreu ser vostès, fa dos anys, que vàreu demanar
permís, també se us va denegar pel mateix motiu, perquè és una fira artesanal i de devots. I
sabeu què vau fer? Us hi vau posar igualment. Perquè vosaltres, com que sou uns
antisistema, se us en refot i això, escolta, si portem 150 anys i sent un aplec amb referència
és perquè hi ha una normativa i perquè seguim una línia, d’acord?, i això s’ha de respectar,
que per això és la fira que és.
Jo em dirigeixo a vostès perquè aquesta plataforma, que hem demanat la documentació a
qui ens hem de dirigir, no se’ns fa arribar mai, no sabem ni on està ubicada, ni qui són,
sempre ho feu amb representació vosaltres, amb representació d’aquesta plataforma. Per
això ho pregunto i em dirigeixo a vosaltres.
Per tant, quan no toca, no toca. Ho repeteixo, no se us ha denegat mai el permís. I, per tant,
gràcies pel respecte que heu tingut a l’aplec, gràcies pel respecte als devots de la Cisa,
gràcies pel respecte a la Policia Local i, sobretot, gràcies als firaires, eh?, que aquests sí que
fan una instància, que aquests sí que es posen on els toca i no fan el que aquí els dóna la
gana. I ja aviso, i ho faig públicament i de cara a l’any vinent, no es donarà cap permís a cap
partit polític ni a cap entitat. Sé que abans el senyor Bernabé ho ha preguntat, però si no és
responsabilitat ni àmbit de l’Ajuntament, perquè tenim aquí el senyor Joan Beltran, que fa
tres o quatre anys jo portava fires i ja ens va sol·licitar aquest permís i se li va denegar,
perquè segueix aquesta línia, d’acord? I ho dic públicament. L’any que ve no es donarà, com
no s’ha donat mai, exceptuant que a vosaltres se us diu que no i se us en refot i us hi poseu
igualment.
Error d’aquest equip de Govern en el seu dia, quan us hi vau posar, no donar les ordres per
desallotjar, perquè crèiem: “Bé, escolta, una entitat nova, no farem merder...” Però, bé,
aquest any sant tornem-hi i, per tant, que ho sapigueu, i ho dic públicament, que no hi haurà
permís.
Gràcies.
Sr. García: D’acord. M’agradaria saber quin és el problema, en primer lloc, perquè una
entitat posi una paradeta informativa i quin perjudici crea això en els comerciants de la fira.
I crec que... No ho sé, jo no vaig veure cap queixa respecte d’això i, de fet, els centenars de
persones que van signar per la plataforma en aquella paradeta, gràcies a què el Govern de
Vilassar de Dalt sí que va deixar fer la paradeta uns metres més enllà, i això no va destorbar
a ningú, doncs, la gent no opinava el mateix.

D’altra banda, dir que no només l’ANC, també hi havia Vilassar contra el Càncer a la part de
Premià de Dalt i no creiem que això sigui cap problema, igual que qualsevol entitat hauria de
poder posar una paradeta informativa que, precisament, no perjudica una fira comercial en
cap cas, entenem nosaltres. Però, bé, la vostra posició és aquesta, de no deixar expressar-se
una entitat que, precisament, està defensant la Cisa.
Sr. Tintoré: No digui “no deixar expressar-se” quan donem permís absolutament sempre. És
més, que també els aviso, 24 hores abans de fer una marxa que implica reestructuració de la
Policia Local per donar-vos servei i fer-ho en menys de 24 hores, ja us dic jo que tampoc se
us donarà permís, perquè materialment no es pot fer. O sigui, que no ens digueu que som...
Com ho has dit? Bé, ja no me’n recordo. És igual. Us hem donat permís absolutament per a
tot, exceptuant una fira artesana i de devots que mai s’ha polititzat.
Sr. García: Una entitat ecologista...
Sr. Alcalde: Escolta’m, senyor García, ara parlo jo, ara parlo jo, ja ha parlat vostè prou, eh?
Vostè em titlla de mentider; el mentider és vostè. Jo el que vaig dir a Ràdio Premià de Mar,
que qui no tenia permís –qui no tenia permís–, per respecte als altres, els que tenen permís,
doncs, tothom que no tingui permís, en aquest poble, hauria de no estar-hi.
Per tant, no em digui “mentider”, perquè el que està mentint és vostè, d’acord? Qui no
tingui permís... El que vam dir, “qui no tingui permís”... I jo crec que us vam fer un favor,
perquè el que volíeu és fer l’espectacle, fer el xou, fer el número i, bé, ho heu aconseguit;
per tant, escolta’m, ens hauríeu d’agrair que féssim el que hem de fer, perquè així vau fer
l’espectacle i el xou, que és el que moltes vegades veniu a fer.
Sr. García: Per al·lusions, deixi’m contestar.
Sr. Alcalde: No, no. És que ja està. Jo crec que està prou tancat, de dir... No, no. Vostè ha dit
que jo havia dit que no teniu sol·licitud, deia que no teniu permís. Permís, en teníeu? Sí o
no? Permís, en teníeu? Sí o no?
Sr. García: Ha dit que no s’havia demanat permís.
Sr. Alcalde: Permís, en teníeu? Doncs, ja està. Si no teníeu permís, què fèieu allà? Si no
teníeu permís, què fèieu allà?
Sr. García: El que es va dir a la ràdio és que no s’havia demanat la sol·licitud.
Sr. Alcalde: Em referia a no tenir permís, permís.
Sr. García: Es referia, però no havia dit això.

Sr. Alcalde: Molt bé.
28. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A L’ÚS DE LES
SALES DE L’ANTIC AJUNTAMENT. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/001574-2017, DE DATA
05/05/2017).
Sr. García: “Quin és el nivell d’utilització actual de les sales de l’edifici de l’antic Ajuntament?
En base a quin projecte s’estan desenvolupant i implementant els diferents usos de l’edifici, i
de quines fases d’implementació consta?”
Sr. Font: Bé, mira, l’Ajuntament encara no s’ha posat en càrrega i s’està estudiant encara
com s’acaben de disposar les aules. Hi ha la Policia, que això hi ha estat sempre, que és
l’única cosa que hi ha fixa, s’ha de passar el jutjat allà, però no el podem posar en càrrega
fins que tinguem la presa d’aigua dels bombers situada a la plaça de l’antic Ajuntament, la
plaça de la Vila. O sigui que calculem cap al setembre o així estarà a punt i, abans que això
passi, ja se us informarà de cada cosa a què pertany i com s’ubicarà.
29. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A L’ESTUDI DE
SOLUCIONS PER EVITAR ACCIDENTS. (PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E/001574-2017, DE DATA
05/05/2017).
Sr. García: “Quines actuacions s’han fet i es preveuen en relació a la petició realitzada des del
públic el passat Ple, d’estudiar solucions tècniques per evitar accidents com l’ocorregut fa
unes setmanes al pas de vianants de la carretera d’Enllaç?”
Sr. Font: Bé, a veure, aquí, per desgràcia, sí, vam tindre un accident en un pas de vianants,
però jo els recordaré que un pas de vianants és, simplement, un pas de vianants, com està a
tot arreu, d’allò marcada, hi han unes senyals... A veure, a mi m’agradaria saber quines
mesures s’han de prendre per tenir uns simples passos de vianants com hi ha per tot. A
Barcelona deien de posar semàfors, no crec que a Premià de Dalt s’hagin de posar semàfors.
Crec que tant el conductor com el vianant, ha de tenir l’educació cívica el conductor de
vigilar i mirar-ho, perquè ja sap la seva obligació, i també hi ha una obligació per part del
vianant, quan ha de travessar un pas de vianants, mirar, això ho sabem tots.
Els accidents poden ocórrer i poden passar en qualsevol moment i de qualsevol manera. Tot
i això, s’ha fet un estudi per si hi ha alguna manera de poder-se resoldre, però jo li recordo
que són, simplement, passos de vianants, n’hi ha a milers de passos de vianants. Hi ha la
seva senyal i el pas de vianants.
Sr. García: Primer, l’estudi s’ha finalitzat o està en marxa?

Sr. Font: S’està fent i s’està d’allò... Penseu que dic, si per exemple surten sobresalts per
d’allò, la veritat és que ja en tenim molts a Premià de Dalt de sobresalts. Ja li vaig dir l’altre
dia també, quan es demana això, què passa? Que tenim una meitat que diu que sí, una altra
meitat que segur que diu que no i, llavors, s’ha de buscar la utilitat. N’hem tingut un
d’accident, eh?, un. Sí, que ha sigut mortal i és mala sort, però, bé... A veure... És un pas de
vianants.
Sr. García: Jo, simplement, demano que, per respecte a la gent que ha patit i pateix per
aquest accident, realment, s’acabi fent aquest estudi i...
Sr. Font: Si vostè va per Premià de Mar, a la Gran Via, que hi ha els cotxes aparcats allà al
costat i miri quants passos de vianants tenen allà, quants passos de vianants hi ha?
Sr. García: Si una persona pateix un accident com aquest, no val la pena intentar prendre
mesures?
Sr. Font: Com ho hem de fer? Com s’ha de protegir més un pas de vianants? Està protegit ja
de per llei...
Sr. García: Per això s’ha de fer l’estudi. Es poden posar més rasants, es poden posar miralls...
Sr. Font: S’està mirant i s’està mirant de fer un estudi.
30. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA
INSTAL·LACIÓ DE NOVES CARTELLERES. (PREGUNTA NÚM. 6, R.E. E/001574-2017, DE DATA
05/05/2017).
Sr. García: “Quan s’instal·laran les noves cartelleres en diversos punts del poble que es van
anunciar fa mesos?”
Sr. Font: Les cartelleres, es van col·locar les dues cartelleres que en el seu moment es van
demanar i es tenien, que ja estan col·locades fa sis o set mesos, i queda una cartellera per
traslladar, perquè no se’n posaran més, i una altra per evitar aquella que s’ha d’entrar al que
és la bòvila. Queden aquestes dues per fer. Però, clar, com que arriba a un punt que els
cartells es pengen per tot arreu menys a les cartelleres, doncs, no sé si val la pena posar-les
o no val la pena posar-les ja.
Sr. García: Si hi hagués més cartelleres, potser, totes les entitats del poble pràcticament
deixarien de posar-les...
Sr. Font: Sap que això no és veritat. Que es posen perquè es posen, no és perquè es posin...
Els va molt bé posar-los als semàfors o a les parets.

Sr. Batlle: El propi Ajuntament té cartells fora de les cartelleres, enganxats a la cabina
telefònica.
Sr. García: Hem vist cartells de Sant Jaume, de l’ANC, de la parròquia, del mateix
Ajuntament, actes que organitza conjuntament. Per tant, el problema de no tenir cartelleres,
segurament, afecta. I, a més, ho preguntàvem perquè fa temps es va dir que se
n’instal·larien de noves, per exemple, al barri del Remei o en altres indrets, llavors...
Sr. Alcalde: Vol dir que, a partir d’ara, respectareu els espais que hi ha habilitats per a les
cartelleres? Us ho pregunto, eh?, us ho pregunto.
Sr. Batlle: Nosaltres, normalment, sempre ho hem respectat i els cops que no ho hem
respectat, com el Dia de la Dona, que era un acte concret, després els vam treure tots, com
vam quedar.
Sr. Alcalde: Molt bé. Queda en acta això.
31. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA PLURALITAT
DELS MITJANS MUNICIPALS. (PREGUNTA NÚM. 7, R.E. E/001574-2017, DE DATA
05/05/2017).
Sr. Batlle: “S’ha informat ja sobre l’existència, les reivindicacions o els actes de la Plataforma
La Cisa per a Tothom als mitjans municipals? Se’ls hi ha concedit ja alguna entrevista? Se’ls
ha convocat per part de l’Ajuntament?”
Sr. Costa: Sí. Bona nit. De la primera i la segona no en tinc constància, i de la tercera sí. El
senyor Alcalde, a l’últim Ple, va convidar la plataforma a reunir-se amb ell –no sé si s’ha
produït aquesta reunió– per si necessitaven qualsevol tipus d’informació o resoldre
qualsevol tipus de dubte.
Sr. Batlle: No, ho dic perquè és curiós, no?, que TV3, Catalunya Ràdio, Ràdio Premià de Mar,
a Teià, tots se’n facin ressò i els mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Premià de Dalt,
doncs, no han hagin fet cas... Per exemple, la marxa va replegar l’altre dia quasi 400
persones a la Cisa. Hi era vostè? Ho va veure? Doncs, entre la gent de la marxa i les que van
venir a la nit, etcètera, ja et dic jo que quasi tres-centes i escaig o quatre-centes hi eren.
De totes maneres, és un problema constant, perquè, per exemple, quan el cau va haver-hi
un moment que els fèieu fora, quedaven fora del local, l’Ajuntament, en cap cas, els mitjans
de la revista La Pinassa ni la ràdio, se’ls va dir res. L’únic que va fer la revista saps què va ser?
Un article destructiu contra l’entitat. Això és normal? Li ho pregunto jo.

Sr. Alcalde: Els mitjans municipals, doncs, expliquen l’acció de govern municipal,
principalment, eh? Per això també són els que són, eh? Hi ha una part d’oposició que dieu el
que creieu convenient i, per això, teniu un espai igual de representació un grup que té dos
regidors que un grup que en té vuit...
Sr. Batlle: Sí, Josep, però és que no estic parlant...
Sr. Alcalde: Teniu el mateix espai d’explicació, eh?, que allà podeu explicar el que vulgueu.
Sr. Batlle: Josep, un moment. No estic parlant de la Crida. Evidentment que la Crida tenim
aquí un raconet petitonet, on se’ns deixa fer alguna cosa.
Sr. Alcalde: No, petitonet... Teniu el mateix espai d’un grup que té vuit regidors, té el mateix
espai que un grup que en té dos. El mateix espai, eh?, o sigui...
Sr. Batlle: La revista és tota vostra. Però, de totes maneres...
Sr. Alcalde: No, no, la revista és de l’acció de govern, bàsicament de l’acció de govern; per
tant, explica l’acció de govern, eh?
Sr. Batlle: Escolta’m, em deixes parlar un segon i ja callo i et deixo a tu que diguis el que
vulguis?
Sr. Alcalde: No, no, si jo no diré res més, eh? Ja ho direm en el públic i ja no té la paraula
perquè ja ha parlat prou. Jo crec que ha parlat prou.
Sr. Batlle: Escolta, acabo en un moment. No, per aclarir una cosa...
Sr. Alcalde: La gent d’aquí ja no es permet...
Sr. Batlle: Josep, no estava parlant de la Crida, estava parlant d’entitats com la Cisa i com el
Cau i tu m’has tret aquí el tema polític.
Sr. Alcalde: No, no. Estem parlant d’una entitat que no se sap ni qui són ni com estan
constituïts ni encara no m’han vingut a veure ni a explicar quin és el problema.
Sr. Batlle: La Cisa per a Tothom és una entitat que està dintre Preservem el Maresme, com
se us va fer arribar, amb un NIF...
Sr. Alcalde: No, no, però és que... Sí, sí, però qui són, què és el que volen, això, encara no ho
sabem a nivell nostre, eh? A dia d’avui, no ens hem reunit per dir-nos res.
Sr. Batlle: Serà que no han fet informes, eh?

Sr. Alcalde: No, no, és que crec que ja n’hi ha hagut prou, jo crec que no podem avorrir més
a la gent.
El que hem decidit com a Govern, per apropar-nos encara més a la ciutadania és que, en el
torn de precs i preguntes, tots els regidors, cadascun de vosaltres, podrà fer la pregunta
directa, doncs, a l’Alcalde, al regidor d’Urbanisme, al regidor... a qualsevol tipus de regidor
que vulgueu i no ens n’anirem d’aquí fins que hàgim respost totes les preguntes, doncs, de
manera personal que farem aquí i, si hi ha alguna cosa que no sabem, perquè parlem de
temes de l’ordre del dia, però de temes que tampoc siguin de l’ordre del dia, doncs, volem
respondre’ls i que, en aquest sentit, si hi ha alguna cosa que no sabem, en prendrem nota i
farem un contacte personal.
Per tant, donem el Ple per acabat.
Sr. Ruffo: Sí. Això quan s’ha decidit?
Sr. Alcalde: Això, des de ja, des d’avui mateix.
Sr. Ruffo: No se’ns ha comunicat ni res.
Sr. Alcalde: Us ho he comunicat abans de començar el Ple, que ho faríem d’aquesta manera,
perquè creiem que és més efectiu, que cadascú pugui preguntar no només una pregunta
directa, sinó a qualsevol regidor, qualsevol tipus de pregunta, aquí, doncs, farem això.
Sr. Batlle: Qualsevol regidor implica nosaltres també?
Sr. Alcalde: I tant i tant. Qualsevol regidor...
Sr. Batlle: Llavors, per què l’altre dia no vaig poder respondre la gent de la plataforma jo?
Perquè se’m va tallar. Us en recordeu o no?
Sr. Alcalde: A dia d’avui, qualsevol regidor, ara podeu fer-ho. Ara podreu parlar amb qui
vulgueu, de la manera que vulgueu.
Sr. Batlle: Josep, l’altre dia, quan ho intentava...
Sr. Alcalde: Quedem així. Es dóna el Ple per acabat.
No havent més assumptes a tractar, l’Alcalde, dóna per finalitzada la sessió, essent les 22’15
hores del dia 15 de maig de 2017, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en dono fe.
Vist i plau

La Secretària
Sra. Mireia Boté i Massagué

L’Alcalde
Sr. Josep Triadó i Bergés

