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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. 4). 
 

2. Despatx Oficial. 
 
 

ACTIVITATS 
 

3. Aprovació inicial del Pla de verificació d’activitats comunicades de Premià de Dalt. 
 
 
HISENDA 
 

4. Aprovació 
de la modificació de Pressupost núm. 5/2017. 
 

5. Aprovació 
de la modificació de les Ordenances Fiscals de la Corporació per a l’exercici 2017. 
 

 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 

6. Declaració 
de compatibilitat per l’exercici d’activitats en el sector privat de personal funcionari de la 
Corporació. 
 
 

TERRITORI 
 

7. Aprovació 
definitiva del Pla Especial per al desenvolupament d’un equipament destinat a espai 
polivalent i esportiu de Premià de Dalt. 
 

8. Aprovació 
provisional de la modificació puntual del text refós del Pla Especial d’Ordenació de l’Illa 14 B1 
del polígon industrial “La Suïssa” de Premià de Dalt, promoguda per la societat “Tacar, S.L.” 
 

9. Aprovació 
inicial de l’expedient de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 



 

Premià de Dalt, per a la inclusió de l’ús d’hostaleria a les finques qualificades amb la clau 13c 
i 13d (d1 i d2). 

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

10. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per un poble amigable amb les persones 
grans. (R.E. E/002010-2017, de data 09/06/2017). 
 

11. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per un poble sostenible. (R.E. E/002010-2017, 
de data 09/06/2017). 
 

12. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per l’adhesió a la xarxa de municipis per 
l’economia social i solidària. (R.E. E/002010-2017, de data 09/06/2017). 
 
 
 

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

 
13. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la furgoneta abandonada en el carrer 

de l’Oest. (Pregunta núm. 1, R.E. E/001998-2017, de data 08/06/2017). 
 

14. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al preu del pàrquing situat a la Via 
Primília. (Pregunta núm. 2, R.E. E/001998-2017, de data 08/06/2017). 
 

15. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a l’empresa encarregada de la impressió 
de la revista municipal. (Pregunta núm. 3, R.E. E/001998-2017, de data 08/06/2017). 
 

16. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al cost de la impressió anual de la revista 
municipal. (Pregunta núm. 4, R.E. E/001998-2017, de data 08/06/2017). 
 



 

17. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la demora en la publicació de les 
entrevistes als portaveus dels Grups Municipals del mes passat. (Pregunta núm. 5, 
R.E. E/001998-2017, de data 08/06/2017). 
 

18.  Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al fanal situat en el Torrent Santa Anna. 
(Pregunta núm. 6, R.E. E/001998-2017, de data 08/06/2017). 
 

19. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a l’incendi del passat 2 de juny en el 
carrer Rafael Ramos. (Pregunta núm. 7, R.E. E/001998-2017, de data 08/06/2017). 
 

20. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la reestructuració de les voreres del 
carrer Rafael Ramos. (Pregunta núm. 8, R.E. E/001998-2017, de data 08/06/2017). 
 

21. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al rebuig acumulat en el carrer Horta del 
Polígon de la Suïssa. (Pregunta núm. 9, R.E. E/001998-2017, de data 08/06/2017). 
 

22. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a les patrulles policials. (Pregunta núm. 
10, R.E. E/001998-2017, de data 08/06/2017). 
 

23. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a l’Enfutbola’t. (Pregunta núm. 11, R.E. 
E/001998-2017, de data 08/06/2017). 

 
 

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

24. Prec del Grup Municipal Crida Premià de Dalt pel replantejament de la creació d’un protocol 
contra agressions masclistes i Lgbtifòbiques. (Prec núm. 1, R.E. 002010-2017, de data 
09/06/2017). 
 

25. Prec del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a treure un clau que sobresurt de la 
paret a l’alçada de la vorera de davant la Torre del Pi. (Prec núm. 2, R.E. E/002010-
2017, de data 09/06/2017). 
 

26. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa al comunicat rebut en 
referència a la col·locació de cartells. (Pregunta núm. 1, R.E. E/002010-2017, de data 
09/06/2017). 
 

27. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a l’aparició novament 
d’abelles mortes. (Pregunta núm. 2, R.E. E/002010-2017, de data 09/06/2017). 
 

28. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a l’eliminació del torn de 
preguntes del públic al final dels plens municipals. (Pregunta núm. 3, R.E. E/002010-
2017, de data 09/06/2017). 



 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Sr. Alcalde: Bon vespre. Iniciem la sessió ordinària del Ple del mes de juny. El primer punt de 
l'ordre del dia és la Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, l'acta número 4. No sé 
si hi ha alguna esmena, algun comentari... 

ALCALDIA 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 4). 

 Sotmesa l’acta número 4 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels 
presents sense esmenes. 

 

2. DESPATX OFICIAL. 

La Sra. Secretària dóna lectura dels següents acords: 

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

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

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

En data 4 de març de 2016, mitjançant un Decret d’Alcaldia, es van delegar a favor del 
regidor SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA les competències relatives a l’àmbit de gestió dels 
assumptes relatius a HISENDA. 

En data 23 de gener de 2017, mitjançant un Decret d’Alcaldia, l’Alcalde va recuperar la 
competència delegada a favor del regidor SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA, relativa a 
l’àmbit de gestió de PARTICIPACIÓ CIUTADANA, la qual va ser delegada a la regidora SRA. 
IMMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ en data 26 de gener de 2017. 

Atès allò establert en l’article 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del Reglament 



 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86 de 
28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia a la gestió 
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un nou règim de 
delegacions de competències. 

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

HE RESOLT: 

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

SEGON.- RECUPERAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a EMPRENEDORIA I 
INNOVACIÓ, delegat a favor del regidor SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA en el Decret 
de data 23 de juny de 2015. 

3. La present modificació tindrà efectes des de la data de signatura del Decret. 

4. NOTIFICAR la present resolució al regidor afectat. 

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

La Sra. Secretària dóna lectura dels següents acords: 

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

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

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

En data 25 de gener de 2017, mitjançant un Decret d’Alcaldia, l’Alcalde va recuperar les 
competències delegades a favor del regidor SR. CARLOS ANTONIO MEDINA VILALTA, relatives 
a l’àmbit de gestió del DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ. 



 

En data 14 de juny de 2017, mitjançant un Decret d’Alcaldia, l’Alcalde va recuperar les 
competències delegades a favor del regidor SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA, relatives a 
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ. 

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

HE RESOLT: 

1. ATORGAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ a favor del SR. CARLOS 
ANTONIO MEDINA VILALTA. 

1. Àmbits que es deleguen: Viver d’empreses, networking, coworking, lideratge. 

2. Condicions específiques d’exercici de les delegacions: 

a) La facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i tramitació dels assumptes, la signatura dels 
documents de tràmit necessaris, la formulació de propostes de resolució necessàries per a l’execució de les 
indicades delegacions. 

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

2. MANTENIR la delegació que es va fer en data 23 de juny de 2015 a favor del regidor SR. CARLOS ANTONIO 
MEDINA VILALTA en l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a COMERÇ I CONSUM, TURISME I PROMOCIÓ DE 
LA VILA, TRANSPORT PÚBLIC. 

3. La present delegació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE LA 
PRESENT RESOLUCIÓ mentre no es produeixi la seva modificació, sense perjudici de la potestat 
d’avocació de l’Alcaldia. 

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

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



 

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

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

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

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

La Sra. Secretària dóna lectura dels següents acords: 

“D’acord amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny de 
Règim Electoral General, en data 13 de juny de 2015 es va constituir la nova Corporació 
resultant de les eleccions locals del passat 24 de maig de 2015. 
 
En la mateixa sessió va proclamar-se el Sr. Josep Triadó i Bergés, Alcalde d’aquest 
Ajuntament, el qual va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i 
prerrogatives que li atribueix la legislació vigent. 
 
En data 23 de juny de 2015, mitjançant un Decret d’Alcaldia, es van delegar al regidor SR. 
DAVID ROVIRA RUIZ les competències relatives a ENSENYAMENT I ESPORTS. 
 
Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86 de 
28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia a la gestió 
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un nou règim de 
delegacions de competències. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003, 
de 16 de desembre, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, 
 
HE RESOLT: 



 

 
1. MODIFICAR el Decret d’Alcaldia de data 23 de juny de 2015, mitjançant el qual s’efectuava una 

delegació de competències a favor del SR. DAVID ROVIRA RUIZ. 

 
2. RECUPERAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a ESPORTS, delegat a favor del 

regidor SR. DAVID ROVIRA RUIZ en el Decret de data 23 de juny de 2015. 
 

3. La present modificació tindrà efectes des de la data de signatura del Decret. 
 

4. NOTIFICAR la present resolució al regidor afectat. 
 

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

La Sra. Secretària dóna lectura dels següents acords: 
 
“D’acord  amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny de 
Règim Electoral General, en data 13 de juny de 2015 es va constituir la nova Corporació 
resultant de les eleccions locals del passat 24 de maig de 2015. 
 
En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el qual va prendre 
possessió del càrrec amb les competències, honors i prerrogatives que li atribueix la legislació 
vigent. 
 
En data 23 de juny de 2015, mitjançant un Decret d’Alcaldia, es van delegar al regidor 
ANTONIO LÓPEZ GUILLÉN les competències relatives a HABITATGE PÚBLIC I PATRIMONI, 
MEDI AMBIENT i SOSTENIBILITAT, AGRICULTURA, SERVEIS MUNICIPALS, PLA DE BARRIS, 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC). 
 
En data 14 de juny de 2017, mitjançant un Decret d’Alcaldia, l’Alcalde va recuperar les 
competències delegades a favor del regidor DAVID ROVIRA RUIZ, relatives a ESPORTS. 
 
Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86 de 
28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia a la gestió 
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un nou règim de 
delegacions de competències a favor del regidor Antonio López Guillén i, per tant, 
 
HE RESOLT: 
 



 

1. ATORGAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a ESPORTS a favor del SR. ANTONIO LÓPEZ 
GUILLÉN. 
 
1. Àmbits que es deleguen: Educació Física.- Esports.- Conservació i manteniment d’instal·lacions 

esportives municipals.- Monitors de gimnàstica.- Cursets d’esports.- Relacions amb entitats 
esportives.- Relacions amb ens públics en matèria d’esports. 

 
2. Condicions específiques d’exercici de les delegacions: 
 

a) La facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i tramitació dels assumptes, la 
signatura dels documents de tràmit necessaris, la formulació de propostes de resolució 
necessàries per a l’execució de les indicades delegacions. 

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

2. MANTENIR la delegació que es va fer en data 23 de juny de 2015 a favor del regidor ANTONIO LÓPEZ 
GUILLÉN en l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a HABITATGE PÚBLIC I PATRIMONI, MEDI 
AMBIENT i SOSTENIBILITAT, AGRICULTURA, SERVEIS MUNICIPALS, PLA DE BARRIS, TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC). 

 
3. La present delegació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE LA PRESENT 

RESOLUCIÓ mentre no es produeixi la seva modificació, sense perjudici de la potestat d’avocació de 
l’Alcaldia. 

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

 
4. Els actes dictats en exercici de les atribucions abans assenyalades, S’ENTENEN DICTATS PER 

L’ALCALDIA, d’acord amb el que disposa l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del 
Sector Públic  i els mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposen els art. 
52.2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  i 172 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 

 
5. En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, expressament S’HA DE FER 

CONSTAR LA DATA DEL PRESENT DECRET DE DELEGACIÓ, així com el número i data del Butlletí Oficial 
en el qual ha estat publicat, de conformitat amb l’article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim 
jurídic del Sector Públic. 

 
6. Les competències abans assenyalades, EN CAP CAS, PODRAN SER DELEGADES A FAVOR DE TERCERES 

PERSONES i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot això sens perjudici que aquest pugui, 
en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i resolució d’aquesta Alcaldia, amb caràcter 
excepcional i proposta raonada, qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades. 

 
7. Els regidors en l’exercici de la seva potestat delegada han d’observar les normes sobre 

incompatibilitats establertes en l’ordenament vigent i abstenir-se quan concorri alguna de les causes a 
què fa referència la legislació sobre procediment administratiu i contractes de les administracions 
públiques 



 

 
8. NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la competència delegada 

de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no manifesten res en contra o fan ús de la 
delegació. 

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

Barcelona.” 
 
Sr. Alcalde: Comento aquestes dues delegacions. Hi ha hagut dos canvis de delegacions: una, tot el tema 
d'Emprenedoria i Innovació, que la tenia el regidor Alejandro Costa i passa al Carlos Medina. 

Creiem que és millor, tota la part d'Emprenedoria i d'Ocupació que vagi, sobretot pensant en en nou coworking 
que hi haurà a l'antic Ajuntament. I per altra banda, és avançar-me una mica, però de cara al proper mes, no sé 
si vols comentar-ho o ho comento jo directament, de dir... Bé, hi ha hagut... 

Al proper Ple de mes de juliol, doncs malauradament tindrem la renúncia com a regidor del David Rovira, per 
motius personals, doncs també dins de les dues àrees que porta. Li vaig demanar que fins al juliol, ja tot el 
període educatiu, doncs que acabés tot el curs, i doncs la part d'Esports l'assumirà el regidor Toni López 
Guillén, que també ja té l'experiència de quatre anys com a regidor d'Esports i crec que també pot fer una bona 
feina. 

Per tant, al mes de juliol ja en parlarem i ja tindrem temps de despedir-nos. D'acord? Seguim. 

La Sra. Secretària dóna lectura dels següents acords: 

1) "La Junta de Govern Local de data 15 de maig de 2017, va acordar prorrogar per un any el 
contracte d’obra o servei de durada determinada i d’interès social del personal del Pla 
Local d’Ocupació subvencionat per la Diputació de Barcelona que s’indiquen a 
continuació: 

Cognoms i Nom de la Persona 
Contractada 

Vigència del 
Contracte Dedicació 

Setmanal 

Categoria 
professional Data 

Inici 
Data Fi 

Grau Gomis, Lourdes 

01-12-
2016 

30-05-
2018 37,50 h. 

Auxiliar Admva. Sanvisens Roger, Anna Maria 

Reixachs González, Lorena 

Sánchez Hernández, Rosa Mª 
Carmen 

Peons de 
manteniment de 
parcs i jardins Ávila López, Juan José 

Troyano Troyano, José Manuel Peons de Pintura 
Maldonado Núñez, Cesar 



 

Leandro 

Riera Comas, Jose Oriol 

Peons de la 
Construcció 

El Oujiyah, Moustapha 

Marín Rodríguez, Alberto 

Caraballo Salas, Carlos 

Fernández de Gea, José 
Manuel 

 

2) Per Decret d’Alcaldia de data 2 de juny de 2017, es va acordar modificar la relació 
contractual subscrita amb la Sra. M. Rosa Pallerolas Armengol i contractar a la persona 
que s’indica a continuació: 

Cognoms i Nom de la 
Persona Contractada 

Vigència del Contracte Dedicació 

Setmanal 

Categoria 
professional Data 

Inici 
Data Fi 

Martel Andrade, Anita Julia 
Cristina 

6-06-
2017 30-08-2020 28,12 h. Treballadora 

familiar 

 

3) Per Decret d’Alcaldia de data 2 de juny de 2017, es va acordar modificar la relació 
contractual subscrita amb la Sr. José Ponce Marín i contractar, a l’empara del contracte 
laboral de relleu, a la persona que s’indica a continuació: 

Cognoms i Nom de la 
Persona Contractada 

Vigència del Contracte Dedicació 

Setmanal 

Categoria 
professional Data Inici Data Fi 

Sánchez Moya, Esteban 6-06-2017 27-12-2020 28,12 h. Oficial de 1ª 

“ 

La Sra. Secretària dóna lectura dels següents acords: 

“Per decret d’alcaldia de data 13 de març de 2017 es va resoldre modificar l’acord adoptat 
mitjançant decret d’alcaldia de data 23 de desembre de 2016, relatiu a la sol·licitud a la 
Generalitat de Catalunya de la pròrroga del projecte d’intervenció integral de Santa Anna-Tió 
per un període de 4 anys, i que havia de ser per un període de 2 anys (2017-2018) i sol·licitar 
a la Generalitat de Catalunya la pròrroga del projecte per el període de 2 anys (2017-2018).  



 

Vist que en data 21 d’abril de 2017 la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la 
Generalitat de Catalunya ha comunicat a l’Ajuntament de Premià de Dalt la resolució 
conforme concedeix a l’Ajuntament de Premià de Dalt, l’ampliació excepcional de termini, 
prevista a l’article 15.2 del Decret 53/2012, de 22 de maig, i prorrogar, fins el 31 de 
desembre de 2018, l’execució de les actuacions del projecte d’intervenció integral de Santa 
Anna-Tió que són finançades pel “Fons de foment del programa de barris” i aprova 
l’estratègia i prioritats del projecte, així com el Pla financer adaptat per l’Oficina de Gestió 
del Programa de Barris per adequar-lo al període 2016-2018, el qual no comporta augment 
de la despesa i manté l’equilibri entre les actuacions i camps que tenia el projecte 
d’intervenció integral aprovat.  

Examinat l’informe emès al respecte per la Coordinadora de Pla de Barris.Vistes les 
competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia 
d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 23 de juny de 2015, proposo l’adopció dels 
següents acords:  

Primer.- ACCEPTAR la pròrroga fins el 31 de desembre de 2018 per a l’execució de les 
actuacions del projecte d’intervenció integral de Santa Anna-Tió que són finançades pel 
“Fons de foment del programa de barris”. 

Segon.- ACCEPTAR l’aprovació de l’estratègia i prioritats del projecte, així com el Pla financer 
adaptat per l’Oficina de Gestió del Programa de Barris per adequar-lo al període 2016-2018.  

Tercer.- COMUNICAR l’adopció del present acord ala Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, al 
servei municipal d’intervenció i al servei jurídic municipal per al seu coneixement i efectes i donar 
compte al Ple en la propera sessió que es celebri." 

 

ACTIVITATS 

3. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE VERIFICACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES DE PREMIÀ 
DE DALT. 

La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent: 

"En data 19 d’abril de 2017, el regidor d’Activitats i Indústria va dictar una resolució d’inici de 
l’expedient d’aprovació, i en compliment de l’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), va resoldre 
constituir una Comissió d’Estudi encarregada de la redacció del Pla de verificació d’activitats 
comunicades de Premià de Dalt. 

Aquesta Comissió, en diverses reunions mantingudes i a l’empara de l’article 62 del ROAS ha 
donat per acabada la seva actuació i ha aprovat l’avantprojecte de Pla de verificació d’activitats 
comunicades de Premià de Dalt. 



 

La potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions Locals en els articles 
4.4.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local; 8.1.a) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
local de Catalunya i els articles 60 i següents del ROAS.  

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

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

1. APROVAR INICIALMENT el Pla de verificació d’activitats comunicades de Premià de Dalt, 
segons el redactat que s’adjunta a aquesta proposta com a Annex. 

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

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

4. INDICAR que, d’acord amb el que s’estableix a la seva Disposició Derogatòria, l’entrada en vigor del 
nou Pla de verificació d’activitats comunicades de Premià de Dalt, deixarà sense efecte totes les 
normes municipals en vigor que regulin els conceptes que són objecte d’aquest Pla, i tota la 
normativa d’igual o inferior rang, que s’oposi al contingut formal o procediment del present Pla." 

Sr. Alcalde: Per afegir-hi informació? 

Sr. Font: Bé, això, us afegiré una miqueta la informació: és una llei que ha sortit. Abans, les 
llicències es donaven als establiments, avui es donen per assabentat i la Diputació ha marcat 
ja per llei que s'ha de fer una revisió de tots els locals perquè sàpiguen exactament què és el 
que teniu a Premià de Dalt. Això està programat segons les categories i segons les 



 

necessitats, i em sembla que hi ha un termini de quatre anys per poder anar fent tota 
aquesta inspecció. 

A partir que estigui aprovat, es començarà i anirem fent les inspeccions paulatinament i 
reconduint tots els locals que hi ha a Premià de Dalt i les activitats que s'hi exerceixen. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha intervencions per part del Partit Popular? I per part vostra? Vale, 
doncs estem tots d'acord en aquest punt? Hi estem tots d'acord? 

 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. 

 

HISENDA 

 

4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 5/2017. 

La Sra. Secretària dóna lectura de la següent proposta: 

"Iniciat l’exercici 2017 s’han donat una sèrie de circumstancies econòmiques, socials, 
organitzatives i d’urgència que porten a plantejar una modificació del pressupost vigent per a 
recollir diferents actuacions que s’han de dur a terme i que s’exposen a la Memòria de 
l’expedient i que es plantegen resumides tot seguit: 

- Adquisició de mobiliari per al nou Jutjat de Pau atès el trasllat provocat per la venda 
de l’immoble. 

- La reurbanització del carrer de la Cisa, entre el Torrent Pau Manent fins al carrer de 
Sant Josep de Premià de Dalt. 

- La reparació de l’enllumenat del polígon Industrial La Suïssa per tal de complir amb la 
normativa i com a mesura de seguretat. 

- La incorporació d’elements sanitaris i arranjament dels accessos per a l’espai del BTT 
La Poma. 

- Actuacions del Pla de Barris atesa la finalització de les actuacions. 

De la liquidació del Pressupost de l’exercici 2016 en resulta un Romanent de Tresoreria positiu 
en 3.504.509,38 € i una capacitat de finançament de 1.198.503,00 €.  



 

L’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat 
Financera determina que en cas que l’entitat presenti capacitat de finançament en termes de 
comptabilitat nacional i tingui deute financer pendent d’amortitzar i romanent de tresoreria 
positiu per a despeses generals, haurà de destinar el superàvit (fins al límit de l’ esmentat 
romanent) a reduir el nivell de deute. 

En el cas de la Seguretat Social, el superàvit s’ha d’aplicar prioritàriament al Fons de Reserva, 
amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema. 

3. Als efectes del que preveu aquest article s’entén per superàvit la capacitat de finançament 
segons el sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic als efectes del 
procediment de dèficit excessiu tal com es defineix en la normativa europea 

El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret 2/2004 de 5 
de març, determina que el Romanent de tresoreria pot ser font de finançament de 
modificacions pressupostaries consistents en crèdits extraordinaris o suplement de crèdits amb 
les condicions que es contemplen en l’article 177. 

Atès que s’han donat circumstàncies i necessitats posades de manifest per diferents 
departaments i que eren de difícil previsió en l’elaboració del pressupost per les quals no es 
disposa de crèdit en el pressupost, o altres per a les quals no es disposa de crèdit suficient al 
pressupost, es proposa la següent modificació de pressupost per Crèdits extraordinaris i 
Suplement de crèdit finançada amb Romanent Lliure de Tresoreria i Generació de Crèdit 
finançada amb l’aportació de la Generalitat de Catalunya: 

D/I Aplicació   R.F. Mod. 
ingressos 

Mod. 
despeses 

D  404 920 
62500  + CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS    15.000,00  

MOBILIARI JUTJAT DE PAU 

    

  

D  500 1531 
60900  + CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS 

 

 75.000,00  

URB CAMI MIG I 
ROTONDA VIA PRIMILIA 

    

  

D  500 1531 
60900  + CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS 

 

 25.000,00  

URB CAMI MIG I 
ROTONDA VIA PRIMILIA 

    

  

D  500 1532 + CRÈDITS 

 

 34.584,29  



 

61901  EXTRAORDINARIS 

INVERSIONS VIA PUBLICA 
PL BARRIS 

    

  

D  500 1532 
61901  + CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS 

 

 103.752,88  

INVERSIONS VIA PUBLICA 
PL BARRIS 

    

  

D  500 1532 
61901  + CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS 

 

 2.500,00  

INVERSIONS VIA PUBLICA 
PL BARRIS 

    

  

D  500 1532 
61901  + CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS 

 

 7.500,00  

INVERSIONS VIA PUBLICA 
PL BARRIS 

    

  

D  500 160 
61900  + CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS 

 

 20.425,88  

XARXES SEPARATIVES 
AIGUES PLUVIALS 

    

  

D  500 160 
61900  + CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS 

 

 6.808,63  

XARXES SEPARATIVES 
AIGUES PLUVIALS 

    

  

D  500 920 
63200  + CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS 

 

 13.500,00  

ELIMINACIO BARRERES 
ARQUITECTONIQUES 

    

  

D  500 920 
63200  + CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS 

 

 4.500,00  

ELIMINACIO BARRERES 
ARQUITECTONIQUES 

    

  



 

D  404 1532 
61900  + SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

 

 200.000,00  

MILLORES VIES 
PÚBLIQUES 

    

  

D  404 165 
61900  + SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

 

 36.000,00  

REPOSICIÓ ENLLUMENAT 
PÚBLIC 

    

  

D  404 342 
61900  + SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

 

 133.600,00  

ARRANJAMENT ACCESOS I 
ELEMENTS ZONA 
ESPORTIVA LA POMA 

    

  

D  500 1532 
61900  + SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

 

 181.736,93  

URBANITZACIÓ DE 
CARRERS 

    

  

D  500 1532 
61900  + SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

 

 60.578,98  

URBANITZACIÓ DE 
CARRERS 

    

  

D  500 165 
61900  + SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

 

 711,80  

ENLLUMENAT BARRI 
SANTA ANNA 

    

  

D  500 165 
61900  + SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

 

 237,27  

ENLLUMENAT BARRI 
SANTA ANNA 

    

  

D  500 323 
63200  + SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

 

 183.000,38  

SALA ESCOLA SANTA 

    

  



 

ANNA 

D  500 323 
63200  + SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

 

 61.000,13  

SALA ESCOLA SANTA 
ANNA 

    

  

I 202 87000 + AUGMENT PREV INIC 
INGRESSOS  15.000,00    

PER A DESPESES 
GENERALS 

    

  

I 202 87000 + AUGMENT PREV INIC 
INGRESSOS  200.000,00    

PER A DESPESES 
GENERALS 

    

  

I 202 87000 + AUGMENT PREV INIC 
INGRESSOS  36.000,00    

PER A DESPESES 
GENERALS 

    

  

I 202 87000 + AUGMENT PREV INIC 
INGRESSOS  133.600,00    

PER A DESPESES 
GENERALS 

    

  

I 202 87000 + AUGMENT PREV INIC 
INGRESSOS  60.578,98    

PER A DESPESES 
GENERALS 

    

  

I 202 87000 + AUGMENT PREV INIC 
INGRESSOS  61.000,13    

PER A DESPESES 
GENERALS 

    

  

I 202 87000 + AUGMENT PREV INIC 
INGRESSOS  25.000,00    



 

PER A DESPESES 
GENERALS 

    

  

I 202 87000 + AUGMENT PREV INIC 
INGRESSOS  6.808,63    

PER A DESPESES 
GENERALS 

    

  

I 202 87000 + AUGMENT PREV INIC 
INGRESSOS  2.500,00    

PER A DESPESES 
GENERALS 

    

  

I 202 87000 + AUGMENT PREV INIC 
INGRESSOS  34.584,29    

PER A DESPESES 
GENERALS 

    

  

I 202 87000 + AUGMENT PREV INIC 
INGRESSOS  4.500,00    

PER A DESPESES 
GENERALS 

    

  

I 202 87000 + AUGMENT PREV INIC 
INGRESSOS  237,27    

PER A DESPESES 
GENERALS 

    

  

I 500 75050 + AUGMENT PREV INIC 
INGRESSOS  585.627,87    

SUBVENCIÓ DE CAPITAL -
GENERALITAT -LLEI DE 
BARRIS           

      Suma Total. . . . . . . .  
1.165.437,17  

 
1.165.437,17  

 

Vist l’expedient tramitat per modificar el pressupost per Crèdits extraordinaris i Suplements de 
crèdit, d’acord amb el que disposa l’article 177 del TRLLRHL, aprovat pel RDL 2/2004, els articles 
35 a 38 del RD 500/1990 i article 6.2 de les Bases d’Execució del pressupost de 2017 i la 



 

modificació per Generació de Crèdit d’acord amb el que disposa l’ article 181 del Text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, els articles 43 i 44 
del Real Decret 500/1990, els articles 5 i 6 de les Bases d’Execució del Pressupost de 2017. 

Vist el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i 
Sostenibilitat Financera, i vist l’informe d’Intervenció.  

Fent ús de les facultats que em confereix l’ art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’ abril, parcialment 
modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’ abril i Llei 57/2003, de 16 de desembre i l’ art. 53 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local a Catalunya, proposo al Ple l’ adopció dels següents 

ACORDS:  

1. APROVAR la Modificació del Pressupost despeses núm. 5/2017 consistent en CREDIT 
EXTRAORDINARI finançat amb Romanent Lliure de Tresoreria per import de 308.571,68 
€, SUPLEMENT DE CRÈDIT finançat amb Romanent Lliure de Tresoreria per import de 
271.237,62 € i GENERACIÓ DE CREDIT finançant amb compromís ferm d’aportació de 
recursos de la Generalitat per import de 585.627,87 €. 

2. Exposar al públic el present acord, durant el termini de quinze dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província, segons estableixen l'art. 177.2 del RD 2/2004 pel que s’aprova el text refós de la LRHL i 38 
del RD 500/1990 en relació a l'art. 169 del RD 2/2004, 20 i 22 del RD 500/1990. Considerar l’acord com a 
definitiu, si transcorregut el termini d'exposició pública no es presenta cap reclamació, no essent 
necessària l'adopció d'un nou acord." 

Sr. Alcalde: Molt bé. Senyor Costa, té la paraula. 

Sr. Costa: Sí. Moltes gràcies, Senyor Alcalde. Bona nit a tothom. Bé, avui portem a aprovació, 
la modificació, com comentava la Sra. Secretària del pressupost d'aquest exercici, del 
pressupost 2017, i en primer lloc i abans d'entrar en matèria, a concretar els punts que es 
modifiquen del pressupost, jo voldria fer una valoració de per què podem fer avui això, i no 
deixa de ser fruit d'una bona gestió que ja es va iniciar al principi de la crisi econòmica que 
vam patir arreu del món i especialment en aquest país, i les corporacions locals molt 
afectades especialment. 

Aquest Ajuntament va saber prendre les decisions oportunes per tal que avui, quan molts 
ajuntaments estan pensant a pagar deutes, reduir el seu endeutament, pagar les nòmines o 
pagar compromisos i després a corrent molt per sobre del que podien permetre's, nosaltres 
podem marcar tendència, posar Premià de Dalt en el mapa des del 2000... des que va iniciar 
la legislatura. 

Així ho hem fet consolidant serveis, que som pioners, i així ho creiem i així se'ns ha 
reconegut des d'ens supramunicipals, com seria la gratuïtat dels llibres de text, el transport 
escolar, la línia de transport nocturn, l'aposta pel nostre patrimoni, per la nostra cultura, 
pels valors de l'esport, invertir en els carrers i en tots els barris, etcètera, i tot això ho fem, a 
més a més, reduint els impostos i mantenint una pressió fiscal moderada, baixa, en segons 



 

quins àmbits, sense endeutar-nos i intentant fer totes les inversions de forma sostenible, i 
això, el fruit de tot això és poder, avui, d'aquesta bona gestió, poder aplicar sense fer calaix 
de cap tipus, poder aplicar els diners que té l'Ajuntament, no aquells que demana als bancs, 
aquells que demana prestats, sinó els que tenim i que han pagat els ciutadans, els posem a 
disposició d'ells mateixos per intentar millorar aquest poble. 

En concret, de què estem parlant, com deia la Sra. Secretària? De diferents punts. D'una 
banda, del reconeixement del que ha estat la pròrroga per part de la Generalitat de 
Catalunya, de l'ampliació de la segona pròrroga del que és el projecte del pla de barris, una 
actuació que s'està fent al barri de Santa Anna-Tió des de fa ja sis anys i que ha permès 
millorar la vida d'aquella zona del poble qualitativament, no?, no només a nivell 
d'infraestructures sinó a nivell social. 

Amb aquesta pròrroga de dos anys més, fins al 31 de desembre del 2018, el que fem avui 
modificant el pressupost és incorporar la part de diners que ens correspon com a corporació. 
És un 25% del total, és a dir, del total de les inversions que es fan allà, el 25% l'assumeix 
l'Ajuntament, el 75% l'assumeix la Generalitat de Catalunya. 

Aprofito per comentar que a dia d'avui els pagaments de Pla de barris, tots els que estaven 
compromesos per la Generalitat, s'han efectuat. Per tant, això també és una bona dada, no?, 
que a poc a poc el país també es va reactivant i la gestió financera és correcta. I d'altra 
banda, quines actuacions fem? 

Apostem per la nostra zona industrial, pel nostre polígon, i fem una inversió en tot el que és 
l'enllumenat del mateix, per poder, ara que s'està reactivant la zona, que s'està començant a 
dinamitzar, s'han construït naus logístiques i es preveu que se'n facin més, doncs potser, una 
mica, posar les condicions oportunes perquè així puguin gaudir-ne les persones que ja hi 
treballen. 

D'altra banda, acabar de fer la posada a punt del que és l'antic Ajuntament, la casa, de les 
entitats del poble i del que serà la casa de l'emprenedoria dels autònoms i dels joves que 
vulguin iniciar un negoci, i que aprofito per desitjar al regidor Carles Medina, que m'ha fet el 
relleu en Emprenedoria, molta sort i molt encert, i per tant amb aquesta inversió a l'antic 
Ajuntament sumada a la que serà el trasllat del Jutjat de Pau...Com sabeu passarà de l'actual 
edifici a la segona de l'antic Ajuntament, farem la posada a punt per intentar a la tardor 
començar ja a ple rendiment a la Casa de la Vila. 

Inversió també en el que és els nostres carrers, concretament en el que seria la segona fase 
del carrer de la Cisa, un eix molt vertebrador del nostre poble. S'han iniciat les obres de la 
primera fase, com tots podreu haver ja vist en el que portem ja de mesos en obres. Doncs 
amb aquesta incorporació de crèdits, el que fem és continuar les mateixes i apostar doncs 
perquè sigui un camí segur, transitable i de millor qualitat tant amb els veïns com amb 
l'entorn. 



 

I finalment una aposta pel que comentàvem, no?, que és els esports com a generador de 
valors, uns esports, una infraestructura pionera, jo crec que internacionalment, que seria el 
biciparc La Poma, i així fem una decidida i ferma inversió en la mateixa per poder adequar 
segons les necessitats de l'entitat gestora i dels usuaris mateixos el que són les condicions 
òptimes perquè puguin dur a terme els diferents esports que allà hi ha. 

En tot això, vull agrair a tot l'equip de Govern tota la feina feta i especialment al Sr. Alcalde 
com a antic regidor d'Hisenda, i a l'equip d'Intervenció, a vegades una mica incompresos 
però que han treballat de valent durant molts, molts anys, i espero que així continuï. 

Moltes gràcies. 

Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Costa. Passem al torn d'intervencions. Per part del Partit Popular hi 
ha intervencions? Per part de la Crida? 

Sr. García: Bé, nosaltres farem un vot d'abstenció. Hem de dir que estem d'acord 
majoritàriament amb les actuacions proposades, però també volem remarcar que algunes, 
per exemple el tema de l'enllumenat del polígon era una cosa que havíem proposat, per 
tant, òbviament hi estem a favor, i sí que pensem que en algunes podríem anar una mica 
més enllà directament ara, com en el tema del camí escolar, que només es parla 
d'actuacions prèvies de disseny i senyalització però creiem que ja es podria avançar una 
mica més en aquesta actuació tan urgent, no? 

I d'altra banda, el que ens fa votar l'abstenció també és que en el tema del trasllat del 
mobiliari de... perdó, de la compra de mobiliari de 15.000 euros per al Jutjat de Pau, home, 
votar una proposta d'acord que esmenta que això es fa perquè es vol vendre el Jutjat de 
Pau, on nosaltres ja vam dir que el que proposem és que es faci servir per altres usos, i bé, 
no estem d'acord que es vengui el patrimoni; per tant, el vot d'abstenció que fem és en 
aquest sentit. 

En les actuacions hi estem d'acord i, bé, al marge que semblava una mica que estiguéssim 
votant el programa electoral al principi del parlament, però bé, en les actuacions hi estem 
d'acord. 

Sr. Alcalde: Hi ha alguna resposta, Sr. Costa? 

Sr. Costa: Agrair la seva intervenció, el clima diplomàtic de la mateixa, i recollir... ara estava 
recollint tot el que comentava. 

Moltes gràcies. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs amb aquest clima passem a votació. Vots a favor de la proposta? 

 Sotmesa la proposta 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 proposta presentada en tots els seus punts per majoria absoluta del 
número legal de membres de la Corporació. 

5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE LA CORPORACIÓ PER A 
L’EXERCICI 2017. 

La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent: 

“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici 
de la seva aplicació. 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, 
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans. 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 
12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament 
propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir 
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat 



 

que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 

Vista la Memòria del regidor d’ Hisenda, els informes de la Secretaria i la Intervenció, 

Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per 
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 4 de març de 2016,  

A C O R D S 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  

O.F. NÚM. 11 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ 
INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS 
DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICAICÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ 
RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’ INICI DE LES ACTIVITATS 

O.F. NUM 17 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D'ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS  

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats." 

Sr. Alcalde: Molt bé. Sr. Costa, té la paraula. 

Sr. Costa: Sí. Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Aquesta modificació de les ordenances fiscals és una 
mica ja habitual en el que és el període, l'exercici, de l'Ajuntament de la Corporació. Es fa 
aquí a finals de primavera justament perquè el que preveu aquesta ordenança fiscal 
típicament i històricament és adaptar totes les necessitats que es van generant durant el 
curs al que són les diferents escoles municipals, tant l'escola bressol, escola de música, l'aula 
de dansa. 



 

En funció de les demandes de les direccions i dels professors i mestres, es revisen, es fa una 
actualització del que són la durada de les classes, el preu de les mateixes, etcètera, i el que 
preveu la normativa és que qualsevol modificació s'hagi d'aprovar per ple, perquè és una 
modificació de les ordenances fiscals i per això avui ho portem a aprovació. 

I d'altra banda, la primera, la número 11, al que fa referència és a una adequació normativa 
motivada per l'enginyer municipal d'adequar una mica el que eren els títols o una mica els 
conceptes de cadascuna de les taxes per les llicències i l'expedició dels documents 
administratius de les llicències d'activitats en aquesta Corporació. No hi ha una afectació 
directa en les mateixes sinó sobretot una adequació normativa. Simplement, fer aquesta 
valoració, que és una mica, més que res un tràmit, sobretot pensat per a les escoles 
municipals del municipi, valgui la redundància. 

Gràcies. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha intervencions? Per part vostra? 

Sr. García: Bé, breument. Aquesta la votarem a favor, i agrair que s'han inclòs clàusules 
socials i ambientals en un petit pas que hem demanat altres vegades i se'ns ha dit que no, 
però al final en un cert punt s'han afegit en aquest cas. Per tant, agraïm això. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Estem tots d'acord en aquest punt. Doncs bé, s'aprova per unanimitat. PP 
també, no?, hi esteu d'acord? 

 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. 

 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 

 

6. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT PER L’EXERCICI D’ACTIVITATS EN EL SECTOR PRIVAT 
DE PERSONAL FUNCIONARI DE LA CORPORACIÓ. 

La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent: 

"En data 10 de novembre de 2016, RGE núm. 5863, el senyor Lluís García Jiménez, 
treballador d’aquesta Corporació amb la categoria d’arquitecte, va sol·licitar la declaració de 
compatibilitat per exercir, fora de la seva jornada laboral, la seva activitat com a professional 
alliberat. 

A causa de la seva relació funcionarial amb aquesta Corporació, el Sr. García es troba afectat 
per la normativa d’incompatibilitats d’acord amb el que estableixen els articles 1 i 2 de la Llei 



 

53/1984, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques. 

Examinat el fonament de dret Tercer de l’informe jurídic emès al respecte pel tècnic de 
Recursos Humans en data 18 de novembre de 2016 que es transcriu a continuació: 

“TERCER.- En el supòsit que ens ocupa s’hauria d’estimar la petició, atès que la realització de 
tasques d’arquitecte fora de la jornada ordinària de l’Ajuntament, no veurà afectada la seva 
relació laboral amb aquesta Administració. No obstant això, de concedir-se pel Ple la 
compatibilitat de l’arquitecte, aquesta haurà de tenir unes prohibicions que de cap manera 
podrà obviar: 

a) No podrà desenvolupar les feines en projectes de Premià de Dalt. 

b) No podrà tenir relació amb clients d’àmbit privat i/o públic, en els quals hagin de ser 
resolts per l’Ajuntament de Premià de Dalt. 

c) No podrà intervenir en projectes en els quals hagi intervingut prèviament. 

d) No podrà modificar la seva jornada de treball i horari. 

En el present cas, el Sr. García no modificarà la seva jornada laboral i continuarà realitzant 
les 37,5 hores/setmanals de dilluns a divendres. 

Totes les circumstàncies concorren a la sol·licitud de compatibilitat formulada, motiu pel qual 
procedeix autoritzar al treballador, a desenvolupar una segona activitat de caràcter 
professional com arquitecte.” 

Atès que l’òrgan competent per al seu atorgament és el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el 
que estableixen els articles 11 a 14 de la referida Llei d’incompatibilitats i en virtut de les 
competències que m’han estat delegades per decret de l’Alcaldia de data 23 de juny de 2015, 
es proposa al Ple d’aquesta Corporació l’adopció dels acords següents: 

1. DECLARAR LA COMPATIBILITAT del Sr. Lluís García Jiménez, per al desenvolupament d’una activitat 
privada de caràcter professional com a arquitecte, amb els límits i/o condicions que es troben regulats a la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques 
i la resta de legislació concordant i, en particular, les recollides en el fonament jurídic tercer de l’informe 
emès al respecte pel tècnic de Recursos Humans en data 18 de novembre de 2016 i que ha estat transcrit 
en la part expositiva d’aquest document. 

2. NOTIFICAR el present acord a l’interessat als efectes legals oportuns." 

Sr. Alcalde: Molt bé. És l'arquitecte municipal, que demana aquesta comptabilitat. 

No afecta el seu horari laboral, la seva feina, sinó que fora del seu horari laboral podrà fer 
activitat privada, i això ho hem d'aprovar per Ple. Estem d'acord tots amb aquesta?  

 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. 

 

TERRITORI 

7. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESPECIAL PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN 
EQUIPAMENT DESTINAT A ESPAI POLIVALENT I ESPORTIU DE PREMIÀ DE DALT. 

La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent: 

"1.- L’octubre de 2015, els serveis tècnics municipals van redactar la proposta de Pla especial 
per al desenvolupament d’un equipament destinat a espai polivalent i esportiu a Premià de 
Dalt, sobre un terreny qualificat pel POUM, com a sistema general d’equipament comunitari. 

2.- En sessió de 16 de novembre de 2015, la Junta de Govern Local, l’Ajuntament de Premià 
de Dalt, va acordar aprovar inicialment el Pla especial per al desenvolupament d’un 
equipament destinat a espai polivalent i esportiu. Així mateix, també es va acordar sotmetre 
el document aprovat inicial a exposició pública pel termini d’un mes, a comptar des de 
l’endemà de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al diari El Punt Avui i a la web municipal, als efectes de formular, en el seu cas, les 
al·legacions que s’estimessin oportunes. Igualment, es va acordar sol·licitar informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, així com sol·licitar informe a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
de la Generalitat de Catalunya, als efectes del previst a l’article 87 del TRLU.  

3.- En el tràmit d’informació pública, no s’han presentat al·legacions ni reclamacions. 
Tampoc no s’ha emès, per part dels organismes sectorials, els informes sol·licitats en el 
tràmit d’aprovació inicial del Pla especial. 

4.- Per la seva part i fruit de l’anterior, en data 14 de febrer de 2017, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, va emetre el seu informe, amb el contingut que consta en el 
mateix. 

5.- En data 19 de d’abril de 2017, l’Arquitecte Municipal va emetre informe favorable a 
l’aprovació definitiva del Pla especial per al desenvolupament d’un equipament destinat a 
espai polivalent i esportiu, de Premià de Dalt en els termes que consten al dit informe, que es 
dóna reproduït, en virtut del qual conclou: 

“Ateses les explicacions expressades anteriorment el tècnic sotasignat proposa que s’aprovi 
definitivament el PLA ESPECIAL PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN EQUIPAMENT DESTINAT A 
ESPAI POLIVALENT I ESPORTIU DE PREMIÀ DE DALT dintre de la parcel·la d’equipament de 
l’escola Santa Anna.” 



 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal en data 19 d’abril de 2017 i l’informe 
jurídic emès en data 31 de maig de 2017. 

Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per 
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 23 de juny de 2015, PROPOSO al 
PLE l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- APROVAR definitivament Pla especial per al desenvolupament d’un equipament 
destinat a espai polivalent i esportiu, de Premià de Dalt, promogut per l’Ajuntament.  

SEGON.- REMETRE i LLIURAR, en el termini d’un mes a partir de l’acord d’aprovació 
definitiva, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, la documentació tècnica i administrativa 
completa del present expedient, degudament diligenciada, als efectes previstos a l'article 88 
del TRLU. 

TERCER.- PUBLICAR aquest acord d’aprovació definitiva al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més divulgació 
i a la web municipal, indicant que aquesta resolució es refereix a una disposició de caràcter 
general, és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos comptats a partir de l’endemà de la data de la seva publicació, de conformitat amb el 
que disposen l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i els articles 8, 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que els particulars 
puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent i de la possibilitat que 
tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ 
que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa." 

Sr. Alcalde: Molt bé. Aquest punt fa referència doncs al pla especial per donar sostre, per la 
possibilitat de poder construir una sala polivalent, un gimnàs, dintre de l'escola, de l'àmbit 
de l'escola Santa Anna, que també hi haurà ús exterior fora de l'horari escolar com a sala 
polivalent del barri. Estava dintre del Pla de barris, però el Pla especial és el pas previ per 
poder donar sostre a un espai que en aquest moment no en té per poder desenvolupar el 
projecte. Teniu algun comentari, alguna intervenció? Hi estem tots d'acord? 

 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. 



 

8. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PLA 
ESPECIAL D’ORDENACIÓ DE L’ILLA 14 B1 DEL POLÍGON INDUSTRIAL “LA SUÏSSA” DE 
PREMIÀ DE DALT, PROMOGUDA PER LA SOCIETAT “TACAR, S.L.” 

La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent: 

"1.- En sessió extraordinària celebrada en data 1 d'agost de 2011, el Ple de l'Ajuntament de 
Premià de Dalt, va acordar aprovar definitivament el Text Refós del Pla Especial d'Ordenació 
de l'Illa 14 B1 del Polígon Industrial "La Suïssa", el qual incorporava les prescripcions 
contingudes en els Acords adoptats per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en sessions 
celebrades en dates 15 d'abril de 2010 i 2 de novembre de 2010. L' acord d'aprovació 
definitiva de l' esmentat Pla Especial va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 22 d'agost de 2011.  

2.- En data 25 de maig de 2016 va tenir entrada en el registre de l'Ajuntament de Premià de 
Dalt documentació i instància a nom del senyor Luis Jover Coll, en representació de la 
societat TACAR, S.L., promovent la modificació puntual del Text Refós del Pla Especial 
d'Ordenació de l'Illa 14 B1 del Polígon Industrial "La Suïssa" aprovat definitivament en data 1 
d'agost de 2011. 

3.- En data 7 de juny de 2016, l’Arquitecte Municipal va emetre informe favorable a la 
modificació puntual del Text Refós del Pla Especial d'Ordenació de l'Illa 14 B1 del Polígon 
Industrial "La Suïssa"de Premià de Dalt en els termes que consten al dit informe i que es dóna 
per reiterat i reproduït. 

4.- La Junta de Govern Local, en sessió de 5 de setembre de 2016, va acordar l’aprovació 
inicial de la modificació puntual del Text Refós del Pla Especial d'Ordenació de l'Illa 14 B1 del 
Polígon Industrial "La Suïssa", així com sotmetre el document aprovat inicial a exposició 
pública pel termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més divulgació i 
a la web municipal, als efectes de formular, en el seu cas, les al·legacions que s’estimessin 
oportunes. Igualment, es va acordar sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, 
als efectes del previst a l’article 87 del TRLU. I, finalment, també es va acordar notificat 
l’anterior als propietaris i titulars incloses en l’àmbit del Pla Especial. 

5.- Acomplert l’anterior, en va resultar l’emissió de l’informe de la referida Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el sentit del qual és favorable, incorporant, únicament, 
les següents observacions: 

“1.1 Cal afegir un apartat a l’Art. 1- tipus d’ordenació de la normativa articulada de la 
Modificació Puntual del Pla Especial d’ordenació de l’illa 14B1 del polígon industrial “La 
Suïssa” que inclogui el següent text: “Les edificacions podran acollir-se a l’ordenació recollida 
al Pla General. En aquest cas, el tipus d’ordenació serà el d’Edificació Aïllada, seguint els 



 

paràmetre i determinacions que estableixi el propi planejament general vigent en cada 
moment”. 

1.2 cal completar el document amb el plànol S1 – Plànol d’emplaçament i situació....”. 

6.- En data 19 d’abril de 2017, el tècnic municipal emet informe respecte l’expedient referit, 
en virtut del qual es conclou: 

“Que vist el document e Text Refós del Pla Especial d’Ordenació de la illa 14B1 del polígon 
industrial de la “La Suïssa” presentat pel Sr. Raul Montes Usategui en representació de 
TACAR SL, el passat dia 11 d’abril de 2017, amb RGE 2016/17, complia amb les prescripcions 
o observacions determinades per l’informe preceptiu de data 16 de desembre de 2016 per 
part de la Comissió Territorial de Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i al POUM, el tècnic sotasignat proposa l’aprovació definitiva del 
Text Refós del Pla Especial d'Ordenació de l'Illa 14 B1 del Polígon Industrial "La Suïssa".”. 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal en data 19 d’abril de 2017 i l’informe 
jurídic emès en data 7 de juny de 2017. 

Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per 
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 23 de juny de 2015, PROPOSO al 
PLE l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació puntual del Text Refós del Pla Especial 
d'Ordenació de l'Illa 14 B1 del Polígon Industrial "La Suïssa"de Premià de Dalt, promoguda 
per la societat TACAR S.L. 

SEGON.- REMETRE, en el termini d’un mes a partir de l’acord d’aprovació provisional, a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
de la Generalitat de Catalunya, la documentació tècnica i administrativa completa del 
present expedient,degudament diligenciada, als efectes de la seva aprovació definitiva. 

TERCER.- NOTIFICAR el present acord al senyor Luis Jover Coll, en la seva qualitat de 
representant de la societat TACAR, SL.". 

Sr. Font: Bé, gràcies. Vull comentar-vos que el tema aquest és perquè es puguin acollir, quan 
es fa una nau industrial al polígon La Suïssa, es puguin acollir les dues coses, que són el 
POUM i el Pla especial. Amb el POUM, està marcat que les naus haurien de tenir uns 500 
metres, quan fent aquesta modificació que ja es va fer i ha estat aprovada per la Generalitat 
la primera vegada, es puguin fer naus més grans segons les necessitats. 

En aquest cas, el que aprovaríem aquí es que es pugui fer, tant si és necessari, la nau més 
petita, o es pugui fer més gran, segons la necessitat que tinguin en el seu moment. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha intervencions? Estem d'acord amb aquesta 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. 

9. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PREMIÀ DE DALT, PER A LA INCLUSIÓ D’ÚS D’HOSTALERIA A 
LES FINQUES QUALIFICADES AMB LA CLAU 13C I 13D (D1 I D2). 

La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent: 

“1.- En data 6 d’abril de 2017 (registre d’entrada ABSIS 2017/1375), en compliment de 
l’encàrrec formulat en el seu dia a l’equip redactor, el senyor Josep Maria Fabregat 
Estragués, en nom i representació de Fabregat & Fabregat, SCP, presenta a l’Ajuntament dos 
exemplars del projecte de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Premià de Dalt (en endavant, POUM), relativa a la inclusió de l’ús d’hostaleria a les zones 13c 
i 13d (d1 i d2), sol·licitant que sigui admès a tràmit per a la seva aprovació. 
 
La documentació presentada consta de dos exemplars en suport paper i un exemplar en 
suport CD i és comprensiva, principalment, de la informació prèvia, la Memòria, la 
modificació proposada i la normativa resultant, així com la documentació gràfica escaient. 
 
2.- Mitjançant informe de l’arquitecte municipal, de data 25 d’abril de 2017, atenent a les 
consideracions contingudes en el mateix respecte els criteris i objectius de la modificació, 
proposa “l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del POUM de Premià de Dalt per a la 
inclusió de l’ús d’hostaleria a les finques qualificades amb la Clau 13c i 13d (13d1 i 13d2).”. 
 
3.- L’esmentat informe tècnic no indica la procedència d’acordar la suspensió potestativa de 
llicències en l’àmbit objecte de la present modificació. 
 
4.- Premià de Dalt compta amb el text refós del seu POUM aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en 31 de maig de 2007, i executiu des del 18 
d’octubre de 2007 (DOGC núm. 4990). 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal en data 25 d’abril de 2017 i l’informe 
jurídic emès en data 9 de juny de 2017. 
 
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per 
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 23 de juny de 2015, PROPOSO al 
PLE l’adopció dels següents acords: 
 



 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Premià de Dalt per a la inclusió de l’ús d’hostaleria a les finques qualificades amb la clau 
13c i 13d (d1 i d2). 
 
SEGON.- SOL·LICITAR informe a la direcció general de turisme, del Departament d’Empresa i 
Coneixement, de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- SOTMETRE el document aprovat inicialment a informació pública durant el termini d'un 
mes, a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en un dels diaris de major divulgació en l'àmbit municipal i al web de 
l'Ajuntament de Premià de Dalt, per tal que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-lo i 
deduir, si escau, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri 
oportunes. 
 
QUART.- SUSPENDRE, pel termini de dos anys a partir de la publicació de l’anterior acord, la 
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, 
com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets 
i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 
 
L'àmbit de la suspensió de llicències és el reflectit en la documentació gràfica integrada en l’expedient 
(plànol de qualificacions del sòl). 
 
No obstant l'anterior, de conformitat amb l'article 102.4 del RLUC, mentre estigui suspensa la 
tramitació de procediments i l'atorgament de llicències en aplicació del què estableix l'article 73.2 de 
la Llei d'Urbanisme, es poden tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentades en el 
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment 
aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. 
 
En qualsevol cas, la suspensió quedarà sense efecte amb l'entrada en vigor de la figura de 
planejament la formulació de la qual hagi donat lloc a l'acord de suspensió o, en el seu cas, amb la 
denegació de l'aprovació de la figura de planejament. 
 
CINQUÈ.- Concedir audiència a tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar 
l’expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin 
convenients.”  
 

Sr. Font: Bé. Aquí és retornar als punts del 13c i el 13d, que amb el Pla General del 85 ja ho 
tenien, i és retornar simplement els drets que tenien de poder posar hostaleria en terrenys 
de més de 500 metres quadrats i que reuneixin... en el moment que algú estigui disposat a 
tirar endavant un règim d'hostaleria, ha d'estar empadronat, ha de viure allà i ha de tenir les 
condicions adequades. 



 

Aquí, l'únic que estem fent és una aprovació inicial. Per a tot això, necessitarem l'informe de 
Turisme i a veure què és el que en diuen per poder-ho tirar endavant. 

Sr. Alcalde: Hi ha intervencions? Hi ha intervencions per part de la Crida? Teniu algun 
comentari? 

Sr. García: Bé, una mica, comentar que ens sembla un tema que ens genera molts dubtes de 
si això és la manera correcta de dur l'urbanisme i de dur el model turístic d'aquest poble, el 
model de poble, al final. A més, és que veiem que la proposta que es porta a Ple no veiem 
que sigui del tot complerta, no veiem que s'hagin fet els estudis que s'haurien de fer per 
poder fer aquest canvi perquè no sabem què implicaria realment això a nivell turístic, no?, 
perquè el que s'està fent és canviar la tipologia, bé, canviar els usos d'una part molt 
important de les cases del municipi. 

I bé, a més, que veiem en l'informe, quan es parla de quins efectes positius té això per al 
públic en general, per a la població en general, en realitat del que s'està parlant és de coses 
més privades que públiques, o sigui, es diu que això és un bé per al poble perquè les cases 
que ara no puguin mantenir-se i necessitin diners per mantenir-se millor, doncs això farà que 
quedin més maques i la gent que passi per allà les vegin més maques, vull dir, no ho sé, 
bàsicament diu això, com a característica que afecta... bé, que és beneficiosa per a tot el 
municipi, i coses d'aquest estil. 

Vull dir, no ho tenim gens clar i pensem que això s'hauria d'estudiar més i s'haurien de fer els 
estudis pertinents. Per tant, fem un vot d'abstenció i esperem que realment durant el 
procediment, perquè òbviament encara que votéssim en contra ho tiraríeu endavant, per 
tant, durant el procediment de delegacions esperem que es pugui millorar això i es pugui 
saber realment què és el que implica. 

Sr. Font: Sí. No confonguem el que són els pisos turístics amb l'hostaleria, eh? Els pisos 
turístics tenen una altra normativa, el que és l'hostaleria és totalment diferent. 

Premià de Dalt té masies en les quals, si estan ben arreglades, a vegades el problema de 
manteniment d'una vivenda gran és complicat i és una manera de poder ajudar, ja que no en 
tenim nosaltres a Premià de Dalt, d'això, de turisme en tenim molt poc. Dir-vos que a tots els 
pobles com Vilassar de Mar, Premià de Mar, el Masnou, tots tenen aquest tipus d'hostaleria, 
eh? 

Sr. García: Puc contestar? 

Sr. Alcalde: Sí. 

Sr. García: No, per una banda, també preguntar quin és el motiu perquè si en el Pla general 
del 85 hi era i després en el del 2016 es va treure, doncs per alguna cosa seria també, 
entenem, no? 



 

I després, dir que aquí es parlava d'una normativa concreta que fa referència tant a aquest 
cas de Bread&Breakfast, que és el que es parla aquí, com als dels habitatges d'ús turístic, vull 
dir, una normativa que té les dues coses conjuntes; per tant, tan diferents no deuen ser. 

Sr. Font: Són totalment diferents, vull dir, el pis turístic és un lloguer en el qual es pot fer 
tranquil·lament: vostè se'n va, lloga el seu pis, hi entra una altra persona i el té una setmana 
o dues, que és el típic que està passant avui dia a Barcelona, no? 

Aquest no és el cas, això és totalment diferent, vull dir, és una persona que hi viu, que té una 
cuina, que té una vivenda allà, que hi està empadronat i que en un moment determinat 
doncs té quatre habitacions les quals les pot aprofitar per llogar, que en aquest tipus de 
masies grans s'ha demanat. 

I també vull recordar-li que en el 85, quan es va treure, doncs en aquella època els temps 
també eren diferents, les masies encara estaven ocupades pels avis, d'aquestes masies els 
avis han desaparegut i també han desaparegut els diners, i per consegüent és molt difícil de 
poder-se mantenir i llavors, esclar, en el seu dia no es va demanar però ara sí que es 
demanava que se'ls retornés aquest punt sobre el Pla general. 

Sr. García: Només una última cosa, ja acabo: si se'ns pot fer arribar, perquè aquí es parla que 
això s'ha fet promogut pel mateix Ajuntament, però es parla que en el seu dia l'Ajuntament 
va demanar això. 

Si ens pogués dir en quin dia i què es va demanar i quin informe, quin document, perquè 
aquí queda tot molt eteri i no se sap d'on ve aquesta iniciativa. Gràcies. 

Sr. Font: Doncs quan vulguin se'ls donarà l'expedient, passen la setmana que ve a Serveis 
Tècnics i tindran l'expedient de tot, com ha anat, com s'ha demanat i per què es fa el canvi. 
Vull dir que suposo que han tingut accés a poder-lo veure i alguna cosa deuen tenir aquí 
sobre, m'imagino. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs si us sembla, passem a votació. Vots a favor de la proposta? 

 Sotmesa la proposta 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 proposta presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del número legal de membres de la Corporació. 

 

MOCIONS 

 

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



 

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER UN POBLE AMIGABLE AMB 
LES PERSONES GRANS. (R.E. E/002010-2017, DE DATA 09/06/2017). 

Sr. Alcalde: La moció número 10 és una moció presentada per la Crida, bé, a proposta de la 
Crida, i de la qual els partits del Govern ens hem adherit. És una proposta de la Crida però 
ens hem adherit a la proposta. No sé si el PP també. Sí? 

Doncs fem constar que és a proposta de la Crida i que ho presentem conjuntament tots els 
grups. I llavors passem a llegir la part dispositiva, la part d'acords. 

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

La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent: 

"La Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Grans és un projecte 
promogut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS - WHO) destinat a transformar els 
entorns i serveis de les ciutats, pobles i comunitats per a què esdevinguin adequats i còmodes 
per a totes les edats, garantint la facilitat d’ús, el respecte i la inclusió de les persones grans. 

Per tal de fer-ho, cal: 

- Establir mecanismes per a fer participar les persones grans en totes les etapes del 
procés, i per treballar de manera transversal des de l’administració i la societat civil. 

- Realitzar amb les persones grans del municipi una diagnosi del grau d’amigabilitat 
actual del municipi. 

- Elaborar, desenvolupar i implementar un pla d’acció per al municipi basat en els 
resultats d’aquesta avaluació. 

- Determinar els indicadors de monitorització dels progressos realitzats, fer-ne un 
seguiment per avaluar el compliment dels objectius i resultats,i fer-ne el retorn a les 
persones grans i a la ciutadania en general. 

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

ACORDS 

PRIMER.- L’adhesió de Premià de Dalt a la Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables 
amb les Persones Grans. 

SEGON.- Començar a treballar en el procés per a fer de Premià de Dalt un municipi amigable 
seguint les fases i indicacions de l’OMS. 



 

TERCER.- Posar-se en contacte amb altres municipis de l’entorn que s’han sumat a aquest 
procés. 

QUART.- Difondre aquests acords i traslladar-los a la Xarxa de Ciutats i Comunitats Amigables 
amb les Persones Grans.” 

Sr. García: Bé, faré una explicació resumida del tema. D'una banda, bé, primer, o sigui 
felicitar, agrair que per fi, després de crec que sis mesos, ens votin alguna cosa a favor, ja era 
hora, no?, i bé, esperem que realment es doni... això es tiri endavant i creiem que és un 
tema molt positiu per a tot el poble, no? 

D'altra banda, bé, afegir també que òbviament això esperem que pugui comptar amb la 
participació dels casals de gent gran del poble i alhora amb la resta de persones grans que 
no hi estiguin directament vinculades, no? 

Una mica, per explicar aquest projecte, doncs això, ve de l'Organització Mundial de la Salut. 
És una xarxa internacional i també a nivell de Catalunya, doncs per exemple fa poc s'hi està 
adherint també Mataró, per posar un exemple proper, i Barcelona també hi és, i pobles més 
petits de la mida del nostre també hi són. 

Aquí el que es fa és un pla a llarg termini, a cinc anys però que també després té una 
continuïtat a partir d'aquells cinc anys, i el que es fa primer és una diagnosi de la situació del 
poble cap a les persones grans, sempre amb la participació d'aquestes mateixes persones 
grans, i a partir d'aquesta diagnosi, doncs s'elabora un pla que es va incrementant sempre 
amb aquesta participació. Bàsicament el resum seria això. 

També hi ha uns indicadors per monitoritzar si s'està aconseguint el que es pretenia o no. 
Per tant, és un tema que considerem una manera molt bona de participar, i també inclou 
dins de les recomanacions i les indicacions que fa l'OMS, una cosa que nosaltres havíem 
proposat en el seu moment quan es va parlar del reglament de participació municipal, de 
participació ciutadana, que era la creació del Consell de la Gent Gran. 

Esperem que això també sigui un impuls per poder crear aquest ens, amb la participació de 
les persones grans del poble, que creiem que és molt necessari i que això, de fet, la mateixa 
OMS ho recomana, no?, que es creï aquest ens per poder vehicular aquesta participació. 

Doncs això, crec que res més, i felicitar-nos perquè això tiri endavant. 

Gràcies. 

Sr. Alcalde: Hi ha intervencions? 

Sr. Bailón: Sí. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos. Bien, en primer lugar, 
nosotros nos adherimos pero siempre hay el pero. Evidentemente, querer que se aprueben 
cosas que se quiera trabajar en conjunto también compite con que el ente o partido que en 
este caso lo presenta se presente a las juntas de portavoces o se ponga en contacto, ya que 



 

no se presenta, pues con los otros partidos, que bien tienen nuestros números para poder 
llegar a un acuerdo. 

Si no se han votado cosas antes a favor será porque no hemos encontrado, cómo decirlo, 
una reciprocidad, ¿no? 

Y luego, nos parece una moción muy buena, muy sincera, y aparte queremos desde este 
punto celebrar el éxito que tuvo un ejemplo de que en este pueblo ya se están haciendo 
estas cosas, que es el Dinar de germanor, que creemos que fue un éxito. 

Gracias. 

Sr. Tintoré: Bona nit a tothom. Com a portaveu del Govern, vull dir, com ja hem anunciat, 
doncs que ens hi adherim bàsicament perquè com que l'objectiu és crear entorns i serveis 
que promoguin i facilitin un embelliment actiu i saludable, que des de Premià de Dalt doncs 
ja es mira de fer, sumat al fet que la diagnosi també és a llarg termini i ja hi ha aspectes en 
els quals a Serveis Socials ja s'hi treballa, doncs votarem a favor. 

Sr. Alcalde: Més intervencions? 

Sr. García: Ara em pensava que hi havia més grups, però és que sou tants al Govern... Es fa 
curt, això. 

Una mica per contestar: el tema de la Junta de Portaveus, que sabeu que hem deixat d'anar-
hi des de fa un mes i poc, i creiem que el tema precisament ja el vam explicar. Si vam deixar 
d'anar a la Junta de Portaveus era precisament perquè no crèiem que hi hagués un clima de 
col·laboració i d'arribar a acords. Per tant, això, creiem que és un bon pas per millorar en 
això i tornar una mica al que fèiem al principi de la legislatura, que sí que hi havia més 
col·laboració i es podia arribar a més acords. Creiem que és un bon pas. 

Ara, també ens faltarien algunes coses com per exemple que es torni a deixar parlar el públic 
al final del Ple, que creiem que això és essencial i és un... bé, ja en parlarem després, però 
vaja, és bastant poc lògic que no es faci. 

I d'altra banda, doncs, també celebrar l'èxit del Dinar de la gent gran. El que passa és això, 
que nosaltres pensem que això va un pas més perquè no es tracta només de fer polítiques 
d'embelliment actiu sinó que a més es tracta de participació directa de les persones grans i 
que puguin decidir sobre el que els afecta directament, no? 

Per tant, simplement això i ja està. 

Sr. Tintoré: Bé, volem recolzar a les paraules del PP en l'aspecte de les juntes de portaveus. 
L'òrgan oficial per poder debatre prèviament els temes que van a Ple per part dels equips de 
Govern és l'òrgan de la Junta de Portaveus. Per tant, deixar d'anar-hi perquè no ens adherim 
o no hi estem d'acord, jo ho respecto perquè cadascú fa el que vol o creu, eh?, però no hi 
estem d'acord. 



 

Sr. García: Hi vam deixar d'anar no perquè no se'ns votés a favor. A més, ho sabeu perquè és 
el que vam explicitar en l'escrit. No és perquè no se'ns votin a favor les coses, és perquè no 
hi havia un clima de col·laboració i d'arribar a acords. Al principi hi era i va deixar de ser-hi. 
Per tant, si hi torna a ser i hi ha aquests tipus de canvis, doncs segurament hi tornarem, però 
el tema és aquest. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs si de cas passem a votació.  

 Sotmesa la moció a votació, per 17 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC, PP i CRIDA) 
dels membres que integren la Corporació. 

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

 

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER UN POBLE SOSTENIBLE. 
(R.E. E/002010-2017, DE DATA 09/06/2017). 

Sr. Alcalde: Aquí, si de cas deixem parlar si de cas algú del públic per exposar-ho. Després 
llegirem... Si de cas, després, Carles, després ho complementeu vosaltres i al final llegim 
acords, si us sembla, ho complementeu amb el que falti, d'acord? O si de cas, aneu 
començant vosaltres i llavors, ara quan portin el micro, i abans que acabi de parlar ella. 

Sra. Melissa López (en representació de Retorna): Bona nit a tothom. Se'm sent? Sí? 

Sóc la Melissa, vinc en representació de Retorna i en nom de tota la plataforma és un honor 
per nosaltres estar aquí, i en concret gràcies a la Crida de Premià de Dalt per convidar-nos-
hi. Retorna és una plataforma de diferents entitats, som una plataforma d'entitats, és una 
ONG mediambiental formada per entitats com Greenpeace, per sindicats, per organitzacions 
familiars i de consumidors i pel Gremi de la Recuperació. 

Des de la plataforma, treballem des de fa molts anys fent visible i fent difusió de, òbviament, 
els problemes mediambientals que tenim al nostre entorn. Dintre de la plataforma, 
comptem amb la col·laboració d'Amigos de la Tierra, d'Ecologistes en Acció, on es tracta la 
problemàtica de molts residus. És una evidència, és obvi, tot el que ens trobem abandonat 
en el nostre entorn marítim i als nostres parcs, des de tovalloletes, bosses de plàstics, 
cigarretes. 

El mal que això fa a l'ecosistema és per tots coneguts i per tots vostès també, pel Govern, 
pels polítics. Hi ha moltes iniciatives que s'estan portant a terme però encara queda molt a 
fer. 

Des de Retorna, tenim un discurs molt positiu, molt col·laboratiu, i el que plantegem és fer el 
que es feia fins als anys 80. Suposo que molts d'aquí ho deuen haver fet, allò de tornar el 



 

casc, allò de comprar una beguda, consumir-la i tornar-la a canvi d'un petit dipòsit que he 
avançat. Jo ho he fet, jo recordo d'haver-ho fet amb la meva mare. 

Actualment hi ha molts residus abandonats i un gran percentatge és dels envasos de 
begudes. El consumisme ens ha portat a una moda terrible d'usar y tirar, de fer servir i de 
llençar, malbaratant a més a més recursos que són valuosos. Els envasos de begudes poden 
deixar de ser vistos com un residu per ser vistos com el que són, que és matèria de qualitat. 

Actualment hi ha un sistema, hi ha un sistema que funciona, però hi ha una part d'envasos 
que acaba abandonat al mar. Greenpeace, el vaixell insígnia de Greenpeace està ara fent una 
ruta per tot el Mediterrani. Ha estat a les illes Balears, ha estat a València, ha estat a 
Barcelona i ara se'n va cap a Itàlia, per fer difusió doncs d'això, del mateix. 

Què demanem des de Retorna? Doncs uns polítics valents, uns polítics que vulguin fer un 
canvi i que siguin part de la solució, que donin un pas endavant i vulguin fer un canvi, a poc a 
poc, amb sentit comú, portant a terme iniciatives doncs com aquesta, d'habilitar el 
consumidor, d'habilitar el ciutadà, la ciutadana, que pugui tornar aquests envasos. Jo, quan 
compro un producte, estic comprant el producte. L'envàs, doncs he de tenir la possibilitat de 
tornar-lo i que es responsabilitzi i que no acabi als nostres oceans, que no acabi als nostres 
parcs. Només cal donar una volta potser per un paratge natural, per una platja després d'una 
festa, per veure que això és una evidència. 

A 40 regions del món això s'està portant a terme. No només funciona sinó que s'està 
ampliant, i a les regions on no es porta a terme, com per exemple a l'estat català, la 
ciutadania ho veu amb bons ulls i ho recolza. 

És per això que estem aquí, per fer difusió de la nostra iniciativa i convidar a tots aquells que 
els agradi la idea a parlar-ho a casa, a seguir treballant en això, i qualsevol iniciativa que vagi 
en línia serà benvinguda, pel bé de tothom. 

Resumint és això, és el que es feia abans: compro una beguda que en comptes de valer 1 
euro val 1,10, no val més. Aquests diners de més me'ls tornaran, se'm compensarà que jo 
estigui reciclant, se'm compensarà aquesta tasca que estic fent per a tothom i es garantirà 
que aquell envàs torni a ser un envàs de beguda. No només això sinó que és l'antesala als 
reutilitzables, que els envasos tornin a ser com eren abans, reutilitzables. A Alemanya els 
envasos són fins a 50 vegades reutilitzables, se'ls allarga la vida i els beneficis, crec que és 
obvi que no només són mediambientals sinó que també són econòmics. 

Estem parlant d'estalvis en la recollida d'aquests envasos, de tot el processat posterior, i 
estem parlant d'economia circular, estem parlant de deixar de banda aquesta economia 
lineal que tant mal ens fa i parlar d'una economia circular en benefici de tots i de totes. 

Moltes gràcies. 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Si voleu completar alguna cosa de l'exposició... 



 

Sr. García: En primer lloc, agrair-te moltíssim l'exposició i que hagis volgut venir a explicar-ho 
des de l'entitat, i em sembla que és molt il·lustratiu i molt ben explicat des de la pròpia 
experiència també. 

I bé, nosaltres, també és un tema que ja havíem tret anteriorment i que volem remarcar-lo 
perquè creiem que és important i esperem que pugui tenir recorregut, i esperem que si 
voleu també adherir-vos a la moció, però esperem que pugui tirar endavant i que la pugueu 
votar a favor. 

D'altra banda, afegim simplement que en la moció parlàvem d'aquest punt del retorn 
d'envasos però també parlàvem d'alguns altres punts que promou Ecologistes en Acció, que 
és una de les entitats que formen part de Retorna, que bàsicament són punts que alguns 
s'estan començant a fer i volem que vagin més enllà i altres són punts que no s'han 
començat encara. 

Per anar ràpid, doncs bàsicament seria avançar cap a un municipi on tots els 
subministraments energètics municipals acabin sent d'energies renovables en un futur, 
executar mesures per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que això inclou les 
mesures que s'han recomanat per millorar la qualificació energètica de l'edifici de 
l'Ajuntament mateix i també el que encara no s'ha executat del Pla d'acció d'energia 
sostenible, i posant en marxa també mesures d'impuls de la mobilitat a peu, en bicicleta, en 
transport públic i reduir l'automòbil, l'ús de l'automòbil. 

Després, doncs introduir en les ordenances municipals, que per això ho esmentàvem abans, 
criteris de sostenibilitat i de lluita contra el canvi climàtic i també en l'adjudicació de serveis 
en la contractació, de manera que es prioritzin els criteris sostenibles davant dels econòmics, 
que són sempre els que es prioritzen. 

Després, que l'Ajuntament augmenti progressivament les capacitats per fer front al canvi 
climàtic, també incloent adaptació del planejament urbanístic i ordenances municipals, 
formar part de xarxes de municipis contra el canvi climàtic, que hi som en alguna però n'hi 
ha algunes altres també que serien interessants de ser-hi, com la de Ciutats pel Clima, si no 
en recordo malament el nom, i després doncs això, que hi hagi participació ciutadana en la 
presa de decisions en aquest àmbit i com a mecanisme de control. 

I després, doncs implementar per una banda el tema de retorn d'envasos amb aquest 
sistema de dipòsit que comentava i també doncs valorar els avantatges i començar a 
estudiar la implementació del sistema de recollida porta a porta, que pensem que es podria 
implementar progressivament per fases, començant per entorns reduïts com podria ser un 
barri. S'ha fet en altres municipis i fent-ho d'aquesta manera, doncs està donant resultats 
positius. I aquí acabaríem. 

Esperem que ho tingueu en consideració. 

Sr. Alcalde: Intervencions? 



 

Sr. Ruffo: Sí. Gràcies, senyor Alcalde. Bona nit. 

Gràcies per la seva intervenció, per la seva exposició, però esclar, és que vostès, senyors de 
la Crida, fan com un mix, no?, un mix de tot, de Retorna, que hi estem totalment d'acord... Ja 
ho vam parlar, de fet, al principi de la legislatura, es va comentar la instal·lació de màquines 
per al retorn d'envasos, que es va votar en contra per part de l'equip de Govern i després es 
van instal·lar, no com es demanaven però es van instal·lar. Així que potser avui hi voten en 
contra i després, dintre d'un parell de mesos li truquen per preguntar-li com ho han de fer, 
potser. 

Però esclar, a la mateixa moció, senyors de la Crida, vostès parlen de mesures per reduir 
emissions de gasos hivernacle en el municipi. Quines? No entren en detall. 

També parlen de les ordenances. Tenim per exemple una ordenança que si un veí va a la 
deixalleria crec que són tres, quatre cops l'any, hi ha una reducció a la taxa de brosses de 
l'any següent. 

També parlen d'augmentar progressivament les capacitats que té l'Ajuntament per fer front 
a les conseqüències del canvi climàtic. Quines? Expliquin-les. 

Esclar, nosaltres, si parlessin del sistema de Retorna, hi votaríem a favor. Ja ho vam votar a 
favor, no votaríem ara en contra. 

Però esclar, la pregunta és: les propostes que vostès fan quines són?, perquè esclar, és molt 
genèric, no? Aprovar aquesta moció, bé, sí, farem... durem a terme accions, quines? Volem 
saber-les. 

No ho dic per vostè, ho dic pels companys de la Crida. 

Gràcies. 

Sr. Tintoré: Bona nit. Primer de tot, agraeixo a la Melissa la intervenció, que a vegades 
sempre va bé vist des d'un altre... no tant políticament sinó més a nivell de carrer. 

Una mica en la línia... Després el rectificaré, però una mica en la línia del PP, aquí es barreja 
absolutament tot. Tal com està escrit als acords, és que no la podem votar a favor, vull dir, 
no ens podem comprometre a dia d'avui que tots els subministraments energètics 
municipals arribin a ser energies renovables. A dia d'avui no ens hi podem comprometre, 
com tampoc canviar el plantejament urbanístic. Vull dir, això representa, en fi, una feinada 
d'anys que no assumirem. 

En fi, doncs una sèrie de condicions que com sempre en les mocions ens lliguen de feina, de 
moltíssima feina, més enllà de la voluntat, que hi podríem estar d'acord. 

I també dir que escolteu, dins del que és Premià de Dalt, doncs bé, som un poble que estem 
per sobre de la mitjana mediambientalment parlant amb la resta de pobles. Tenim un 31% 



 

en CO2 en recollida de la brossa. Hem reduït també un 25% en reducció de l'enllumenat 
públic. 

Dins el Pacte d'alcaldes, que com sabeu en formem part, complim escrupolosament tots els 
compromisos, i bé, també tenim una prova, com es deia, amb un sistema, que li contesto 
perquè una de les primeres qüestions o normes que té inculcat aquest equip de Govern com 
tots sabeu és mediambiental, sí, però sobretot que sigui sostenible econòmicament. 

En la moció anterior, amb el tema del retorn dels envasos, doncs hi havia la prova que no era 
així, per tant ara sí que hem posat un sistema de prova de devolució i retorn d'envasos, com 
sabeu, i que et dóna una sèrie de punts bescanviables. 

Amb això vull dir que dins de les possibilitats a Premià de Dalt ja mirem de ser el més 
mediambientals i sostenibles possible, però repeteixo, tal com estan posats els acords aquí 
no la podem votar a favor. 

Sr. Alcalde: Hi ha més intervencions? 

Sr. García: A veure, resumim, primer, el tema que no... o sigui, relacionat una mica amb la 
moció anterior, per exemple, o sigui, aquí estem parlant d'avançar cap a esdevenir un 
municipi sostenible. Això es tracta d'un pla a llarg termini òbviament que no considerem que 
sigui negatiu plantejar-ho i tenir una visió més global de tot el tema ambiental i anar més 
enllà. 

D'altra banda, el tema de les mesures concretes, és que quan plantegem mesures concretes 
ens diu que som massa concrets i que no ens ho poden votar i quan posem coses més 
generals em diu que són coses massa generals. 

D'altra banda, algunes d'aquestes actuacions, aquí parlem ja de plans de l'Ajuntament 
mateix que van en aquesta línia i que pensem que poden anar més enllà, no? I el mateix en 
el tema de les xarxes, estem en el pacte dels alcaldes i alcaldesses però també hi ha altres 
xarxes que també ens podrien donar més... bé, altres visions, no? 

I d'altra banda, dir que si el problema són tota la resta de punts, estaríem disposadíssims a 
deixar la moció en el punt del retorn d'envasos, que és el que havíem dit en el seu moment, i 
que voldríem saber si en aquest cas canviaríeu el vostre vot perquè el PP ha dit que sí, no?, 
més o menys, però en el cas del Govern, quina seria la posició si deixéssim el tema del retorn 
d'envasos només com a únic punt. 

I després, afegir que és veritat que s'ha posat aquesta màquina. Ja hem comentat altres 
vegades que no és exactament el que demanàvem i que pensem que el retorn d'envasos ha 
d'anar més enllà, i a més volem dir que aquesta màquina, doncs malauradament... de fet ara 
mateix estava espatllada i porta no sé quantes vegades que ha passat això. I aquí per 
exemple no es permet portar ampolles de vidre, que podrien portar a la reutilització. Per 
tant, bé... 



 

Per tant, pensem que això és positiu i que a més es podria a nivell fins i tot supramunicipal, 
aprofitant que tenim l'alcalde que és conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal... No 
sé si m'estaves escoltant... Doncs això, això també a nivell municipal es pot tirar endavant 
però a més es pot comptar amb col·laboració intermunicipal per encara fer-ho més fàcil, i 
que és inviable econòmicament és una cosa que els estudis diuen el contrari, no? 

I no sé si la Melissa podria contestar algun tema més, si vol, algun tema tècnic. 

Sr. Tintoré: Em permets? Has dit "No m'estàs escoltant"? 

Sr. García: No, no, he preguntat, he preguntat perquè no sabia si m'estava escoltant perquè 
estava parlant. 

Sr. Tintoré: No, esclar, però com que estàs plantejant coses noves a la moció, les hem de 
mínimament comentar. Em sembla una falta de respecte que li diguis a l'alcalde "No m'estàs 
escoltant". 

Sr. García: No ho he dit així. 

Sr. Batlle: Ho ha dit amb respecte. 

Sr. García: Ho he dit preguntant perquè no sabia si... Estàveu parlant i em sembla perfecte. 

Sr. Alcalde: El que considero que seria més adequat és que deixessis sobre la taula aquesta 
moció i en parléssim, no sempre parlar-ho l'últim dia que es presenten les mocions, parlar-
ho amb el tècnic de medi Ambient, amb el regidor de Medi Ambient, i poder analitzar-ho, 
perquè estem parlant d'una cosa que no sabem el que ens implica, quins són els costos, quin 
és el detall... 

Com bé dieu, vau presentar una proposta que a Cadaqués va ser una ruïna per l'Ajuntament 
de Cadaqués, que vau aprovar el PP i la Crida, que va ser una ruïna, que no funciona. La 
proposta de Cadaqués, estem parlant d'aquella proposta que vau... 

Per tant, aquí a Premià de Dalt estem fent una prova pilot, que com estem demostrant que 
era una prova pilot, que no ens genera cap cost, cap cost, cost zero, la màquina no ens costa 
cap euro. El funcionament, estem en prova pilot. El que ens està passant és que hi ha gent 
que no està tirant el que realment s'ha de tirar en aquest i la màquina es bloqueja. Com que 
estem en prova pilot, ara segurament hi haurà unes modificacions a la màquina per poder 
millorar en la recollida d'envasos, com a mínim els envasos de plàstic i llaunes. Ja és un pas 
important. Tenim set màquines per repartir al municipi. 

De moment en tenim una però estem mirant aquestes modificacions perquè en el moment 
que hi hagi una entrada d'un element que no és el que toca no es bloquegi, que és el que 
està passant en aquest moment. Per tant, estem doncs, bé... 

En aquest sentit, aquestes màquines valen entre 9 i 10.000 euros, cada una de les màquines. 
A Premià de Dalt, per les gestions que s'han fet, tenim cost zero. A qualsevol altre municipi 



 

que les vulgui comprar o adquirir i tal, doncs la gestió d'aquestes màquines les tindrà el 
municipi, que actualment s'estan venent a Sud-amèrica, els països de Sud-amèrica estan 
obtenint aquestes màquines i estan pagant aquests costos que Premià de Dalt no està 
pagant per la gestió que hem fet entre tots. És un primer pas, sabem que tots hem d'anar de 
mica en mica, però esclar, que em compareu una... 

No estem parlant del tema retorn sinó que un sistema que es va implantar a Cadaqués que 
no va funcionar, per tant ja no funciona, l'ideal seria, escolta'm, parlem-ne, no en parlem en 
un Ple, parleu, reunim-nos amb el regidor a veure quin és el sistema, quines són les 
aplicacions, quines inversions s'hi ha de fer, si s'han de fer inversions, quina és la campanya 
que s'ha de fer, que és el que és habitual en aquests casos i no aprovar una cosa que anem 
una mica a cegues en aquest moment. 

Si us sembla ho deixem sobre la taula, que en puguin parlar, i fins i tot prenem la Melissa 
perquè ens pugui, doncs... aquest contacte per poder tant a nivell local com a nivell 
comarcal, per poder-ho valorar, però no aprovarem una cosa que, bé, ja hem vist que a 
altres municipis, no aquest sistema sinó altres sistemes que s'han implantat, doncs no han 
funcionat de manera adequada, no? 

I com sempre diem, quan aprovem una moció també hem de veure les implicacions de cost, 
de personal, d'increment de feina i tot això, a veure si podem assumir-ho, com sempre 
estem dient a nivell d'Ajuntament. 

Sr. García: A veure, resumidament, primer, el tema de Cadaqués: es va fer una prova pilot. 
Els informes diuen, tant en el cas de Cadaqués com informes relatius a la implementació 
municipal, diuen tot el contrari, és a dir que és viable i que a més genera beneficis. 

D'altra banda, dir que... 

Sr. Alcalde: I com és que ja no hi és, aquesta màquina? 

Sr. García: Bé, però el pilot... Es fa primer una prova pilot i després s'ha de veure com 
s'implementa. 

I després, el tema de... bé, o sigui, òbviament, si deixem la moció sobre la taula amb el 
compromís que realment s'estudiarà, això, perquè l'altra vegada primer es va dir que es 
votava en contra però que s'estudiaria i finalment no es va estudiar, i llavors estem 
totalment oberts i de fet també havíem parlat amb el tècnic de Medi Ambient i havíem 
proposat de fer una reunió tècnica. 

Sr. Alcalde: Sí que es va estudiar i es va veure que no era viable, aquest sistema aquí, pel 
sistema que hi havia hagut. 

L'experiència, l'Ajuntament de Cadaqués va haver de fer una inversió molt important, 
econòmica, per poder donar tots aquests punts o aquests regals o aquests... i retorn, que no 
és exactament aquest sistema, sinó que tots aquests premis que hi havia els assumia 



 

l'Ajuntament íntegrament i al final hi va haver un increment de cost molt elevat que va 
suposar que era... bé, sostenible molt bé, mediambientalment, però econòmicament va ser 
bastant poc útil. 

Sr. García: No se n'ha fet un estudi a fons i això se'ns va dir. Per tant... Però, o sigui, estem 
oberts a això, que si es deixa sobre la taula i realment es fa un estudi i hi ha aquest 
compromís de fer aquest estudi, doncs... 

Sr. López: Sí, a veure, jo sí que emplaço, emplaço que vostè m'expliqui en un despatx, en 
una taula, tot el projecte aquest, que ja me l'he mirat per sobre dintre de la seva pàgina 
web. 

Però el que només m'agradaria és dir que nosaltres tenim la gran sort que som part del 
Consorci de tractament de la brossa que tenim aquí a la comarca, amb la qual cosa el 99% 
d'aquest residu es recicla, és a dir, no es crema. Nosaltres l'aprofitem i l'únic que fem 
aprofitant aquestes màquines és que el podem vendre a un millor preu perquè és un 
producte més net. Però si això anés a planta, que és on nosaltres portem tot el residu, hi ha 
quatre cintes separadores, les quals deixen passar possiblement un 1%, un 1% de tot el 
plàstic que entra a planta, entri en rebuig o entri en plàstic. Ho dic perquè al final, tot això, 
nosaltres estem molt d'acord amb tot el sistema i amb tot el servei aquest però hem de ser 
conscients que tot aquest treball l'estem fent des d'un altre consorci en el qual nosaltres 
som partícips i en pertanyem. Vull dir, podem estar a favor de tot això? Som els primers. 

Tal com deia el regidor abans, nosaltres ens vam comprometre, dintre del Pacte d'alcaldes, a 
reduir un 20% d'emissions, i això ho vam fer els primers dos mesos. Si fem números, 
nosaltres anem caminant, anem caminant i anem a favor. 

L'altre dia va ser aquí el conseller i ens va felicitar per aquest tipus de gestos que fem, vull 
dir, ja hi treballem, hi treballem dintre de les nostres possibilitats, en allò que nosaltres 
tenim capacitat, econòmica i humana, per poder-ho fer, i ho continuarem fent. 
Possiblement, no se sap, però hem fet estudis energètics i certificats energètics de tots els 
edificis municipals per mirar d'evitar fuites de consums, etcètera, etcètera, i ara l'únic que 
estem fent, de mica en mica i a mesura que el pressupost ens ho permet, anar millorant tots 
aquests edificis. En tenim, d'estudis, de biomassa, fets, i aquí a l'Ajuntament, per poder 
treballar, en diferents edificis. En tenim, d'estudis, on s'estan fent els estudis d'autoconsum 
dintre d'aquest mateix edifici. És a dir, nosaltres no parem i treballem, i molt. 

El que passa és que tot això, possiblement, si no s'hi tracta directament, amb la Regidoria o 
amb el departament que ho fa, hi ha una mica de desconeixement de tot el que no pugui 
sortir al carrer, però que ja es treballa, de sobres. 

Sr. García: A veure, puntualitzo: que es digui desconeixement, quan fem reunions amb els 
tècnics sempre que podem, i a més precisament aquí estem parlant de plans que executa 
l'Ajuntament i som els primers a remarcar-ho, que hi ha plans que s'estan fent en aquesta 
línia... I el que demanem és que es vagi més enllà. 



 

I el tema que el retorn, o sigui, la proposta de Retorna el que permet també és que es vagi 
cap a una... bé, ho comentava la Melissa, que es pugui anar cap a una reutilització dels 
residus, no només una recollida selectiva sinó que es podria anar cap a la reutilització, que 
creiem que és... bé, és òbviament molt més sostenible. Per tant, que no creiem que una cosa 
tregui l'altra i estem partint del que es fa per anar més enllà. 

Sr. Alcalde: Disculpa. Llavors, fem això, ho deixem sobre la taula i ens emplacem aquesta 
reunió i de cara... I no vol dir que això vol dir que la votem a favor sinó que mirem la manera 
de poder establir aquests punts i veure quins són el detall, els costos, les implicacions, la 
feina que suposa i el cost econòmic que suposa aquesta implantació. 

Sr. García: La deixem sobre la taula si hi ha el compromís ferm de fer una reunió tècnica per 
estudiar-ho. 

Sr. Alcalde: Sí, correcte. Molt bé, doncs ho deixem sobre la taula. Voleu fer...? 

Sr. Ruffo: Molt breument, senyor Alcalde, que ha dit vostè que no ens han costat res les 
màquines i no funcionen. Doncs, potser, gastem una mica de diners i a veure si funcionen i 
podem prendre mesures per lluitar contra el canvi climàtic. Ho poso sobre la taula. 

I el company Antonio López deia que va venir el conseller i no ens va dir res. Esclar, és que 
venia a fer-se la foto perquè sortís als mitjans de comunicació. Ho ha entès molt malament. 

Sr. López: Venia amb dades del nostre municipi, venia amb dades del nostre municipi que 
estan publicades a la Generalitat de Catalunya. No va ser a fer la foto. Estic parlant de les 
dades que va oferir aquí. 

Sr. Alcalde: Bé, jo crec que ho he explicat abans, els costos, i que aquestes reparacions les 
farà l'empresa mateixa perquè també és la principal interessada que això, aquesta prova 
pilot que per sort tenim al nostre poble, doncs que pugui anar bé. Per tant, aquestes 
modificacions les haurà de fer l'empresa mateixa. 

Molt bé. Deixem aquest punt sobre la taula. Passem al número 12. Avui anàvem amb bon 
ritme. Ens hem encallat en aquest punt, eh? 

 A proposta d’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels presents DEIXAR SOBRE LA 
TAULA la present moció. 

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER L’ADHESIÓ A LA XARXA DE 
MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA. (R.E. E/002010-2017, DE DATA 
09/06/2017). 

La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent: 

"En aquesta època de crisi i transició es fa evident que les polítiques públiques de promoció 
econòmica i d’ocupació tradicionals es revelen insuficients. Per tal de resoldre més eficaçment 
les necessitats de la ciutadania, es fa necessari explorar nous models de desenvolupament 



 

que mobilitzin millor els recursos endògens i posin per davant les dimensions socials, 
ambientals i humanes de l’economia. 

Les iniciatives del què s’anomena economia social i solidària neixen de l’empenta de veïnes i 
veïns i prioritzen la satisfacció de necessitats i la utilitat social per davant del lucre. Es tracta 
d’iniciatives que per aquesta dimensió col·lectiva, com que s’organitzen de manera 
democràtica i actuen amb compromís social i ambiental, són especialment indicades per ser 
impulsades des dels ajuntaments i altres ens locals. Així es dibuixa un nou model de 
desenvolupament territorial que supera el marc econòmic, administratiu i sociopolític 
preexistent que ha estat el centre d’una crisi que encara està en una fase molt incipient de 
superació. 

Els darrers anys, la nova manera de fer empresa i economia ha crescut quantitativament i 
s’ha diversificat, mostrant un gran dinamisme. A Catalunya tenim milers d’iniciatives de tota 
mena: cooperatives agràries i industrials, però també moltes d’altres que donen serveis a les 
persones i les empreses, cooperatives que agrupen comerciants i altres professionals, grups 
de consum agroecològic, projectes d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de 
turisme responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp social, finances 
ètiques, empreses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de criança compartida, 
bancs de temps, monedes socials, etc. Totes elles configuren un teixit col·laboratiu i iniciatives 
veïnals que atenen necessitats socials sense prioritzar el lucre. Aquests projectes han nascut 
per resoldre necessitats d’una col·lectivitat concreta i no només hi són presents els veïns i 
veïnes en l’impuls de les seves activitats, si no que també són propers els seus proveïdors i 
col·laboradors; així que sense dubte els beneficis circulen dins el nostre territori més proper, 
generant una veritable economia de proximitat. 

Les iniciatives de l’economia social i solidària són agents de desenvolupament local bé perquè 
creen llocs de treball a la localitat i els mantenen o perquè faciliten serveis locals a 
productors, consumidors i treballadors, i perquè, sempre, ho fan promovent l’acció ciutadana 
i reforçant els vincles comunitaris. És un model econòmic més arrelat a l’entorn proper, que 
inclou de manera prioritària i efectiva la cooperació local i el compromís social i 
mediambiental. Es tracta de donar suport, tot respectant les iniciatives pròpies i l'autogestió, 
a activitats de l’entorn del turisme responsable, a horts comunitaris o bancs de terres, a 
professionals que donen serveis a les persones i a les empreses des de criteris socials i amb 
finançament ètic, a tota mena de projectes econòmics col·laboratius i que fomentin la 
sostenibilitat i la cura pel medi ambient, etc. 

Actualment, més de quaranta ajuntaments catalans estan adherits a la Xarxa de Municipis 
per l’Economia Social i Solidària tot seguint aquestes consideracions i manifestant la seva 
voluntat de contribuir al creixement de l’economia social i solidària als seus municipis. Un 
principi bàsic és fer-ho sempre des del diàleg permanent amb els seus actors i des de la 
creació d’espais comuns que permetin compartir línies de treball, bones pràctiques, reflexions, 
activitats i recursos. Entre els municipis associats més propers al nostre, amb els que seria un 
bon començament posar-se en contacte per compartir coneixement i experiència, tenim 



 

Vilassar de Mar, Cabrils, Mataró, Argentona, Arenys de Munt, Arenys de Mar, Canet de Mar, 
Badalona i el mateix Consell Comarcal del Maresme. 

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

ACORDS 

PRIMER.- L’adhesió de Premià de Dalt a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i 
Solidària. 

SEGON.- Potenciar les relacions amb les entitats de l'economia social i solidària 
sistematitzant clàusules socials i mediambientals en la contractació pública. 

TERCER.- Formalitzar i assegurar la col·laboració entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i 
l'economia social i solidària de manera que es destinin recursos al sector a llarg termini i de 
forma estable, en constant diàleg i respectuosa amb la seva autogestió, així com 
mecanismes de formació continuada en aquest àmbit pels i les tècniques de promoció 
econòmica. 

QUART.- Per a futures planificacions, destinar un percentatge dels plans d'ocupació a 
desenvolupar tasques a l'economia social i solidària. 

CINQUÈ.- Proposarals centres educatius del poble i altres espais divulgatius la sensibilització i 
el coneixement en economia social i solidària. 

SISÈ.- Realitzar actes i/o campanyes per informar i conscienciar la ciutadania sobre 
l’economia social i solidària. 

SETÈ.- Difondre aquests acords i traslladar-los a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i 
Solidària." 

Sr. García: Bé. Ho intentaré resumir ràpid. 

En primer lloc, el que es demana és que ens adherim a aquesta xarxa, de la qual formen part 
actualment més de 40 Ajuntaments, molts del nostre entorn i fins i tot el mateix Consell 
Comarcal del Maresme també en forma part, i aquí del que es tracta és de promoure i 
impulsar iniciatives de l'economia social i solidària que, per posar alguns exemples, doncs 
podrien ser cooperatives agràries industrials, empreses que donen serveis a les... o sigui, 
cooperatives que donen serveis a les persones i les empreses, grups de consum 
agroecològic, economia col·laborativa, comerç just, turisme responsable, finances ètiques, 
empreses d'inserció, horts comunitaris, que en tenim exemples, bancs de terres, bancs de 
temps, monedes socials, etcètera, i n'hi hauria molts més, però per anomenar-ne uns 
quants. 

Al final, del que es tracta és, doncs, d'una economia que satisfaci les necessitats i la utilitat 
social per davant del lucre i, per tant, actuar amb compromís social i ambiental i fer una 



 

economia de proximitat, una economia que vingui impulsada pels veïns i veïnes i que també 
els proveïdors i col·laboradors també siguin propers. 

Per tant, això, doncs a part que facilita crear llocs de treball i mantenir-los i facilita serveis 
locals a productors, consumidors i treballadors, també es promou l'acció ciutadana i es 
reforcen els vincles comunitaris, sempre respectant les iniciatives pròpies i l'autogestió 
d'aquestes iniciatives. 

Això seria una mica el resum de tot i pensem que podria ser positiu doncs això, per impulsar 
aquest tipus d'economia en el nostre municipi. Esperem que també hi hagi algun compromís 
d'adhesió d'estudi d'aquesta iniciativa, i a veure. 

Sr. Alcalde: Hi ha intervencions? 

Sr. Bailón: Bien, en primer lugar quiero pedir disculpas por si mis palabras no son correctas, 
ya que creo que hay una persona en este consistorio que creo que ha vivido un tipo de 
economía social y que si me equivocase, que me corrigiera, por favor. 

Entonces, mi pregunta hacia los señores de la Crida es: ¿por qué esta y no otra? Claro, desde 
nuestro grupo no sabemos si es esta la mejor, si no, pero claro, si no vienen ustedes a la 
Junta de Portavoces a explicárnoslo o no nos llaman, pues claro, no sabemos qué hacer, 
claro, como aquel que dice. 

Entonces, no compartimos esta moción. Creemos que el Ayuntamiento no puede 
comportarse como una cooperativa, para resumir un poco lo que se entiende de la moción, 
y digamos que entrando ya un poco más en la moción, en el punto quinto, nos duele un 
poco que desde el Pleno se tengan… o se propongan cosas al Pleno para los centros 
educativos ya que en ningún momento creemos que se tenga que decir a los centros 
educativos qué deben proponer o qué deben explicar, en ningún momento. Ya se están 
haciendo ciertas cosas aquí que no se deberían, pero creemos que este punto es 
insostenible. 

Gracias. 

Sr. Tintoré: Bé... Jo també a vegades semblo un disc ratllat perquè el plantejament és 
exactament el mateix, o sigui, si vosaltres plantegéssiu i sense haver parlat amb la resta de 
grups municipals, poséssiu a la moció "Avançar cap a una economia més social i solidària i 
adherir-se a la xarxa", sense haver parlat, eh?, estic segur que la votaríem a favor. 

Ara bé, condicionar la contractació pública, condicionar els pressupostos, condicionar els 
plans d'ocupació, doncs això no ho podem aprovar. Per tant, el vot serà que no. 

Gràcies. 

Sr. Alcalde: Voleu intervenir o passem a votació?, si us sembla. Voleu intervenir? 



 

Sr. García: Una mica, per contestar. Primer, això últim dels centres educatius, no ho sé, jo 
personalment no hi veig tampoc el problema, ni personalment ni políticament, vull dir que 
des de l'Ajuntament o des de qualsevol iniciativa es promogui difusió de conceptes ètics o 
del que sigui que sigui beneficiosos per a la societat en general, no sé quin problema és. 

Sr. Bailón: Quizás éticos para usted, ¿no? ¿Le ha preguntado a los padres que llevan a sus 
hijos al colegio si para ellos es ético? 

Sr. García: És que promoure, o sigui, informar els infants del municipi sobre l'existència d'un 
tema és dolent? No ho sé. 

Sr. Bailón: Bé, pregúntele a los padres del municipio si quieren que les informen de ciertos 
temas o no. 

Sr. García: Tenim conceptes bastant diferents d'educació segurament. 

No, i dit això, doncs a veure, òbviament jo tinc els meus dubtes que aprovéssiu la moció fent 
això perquè de vegades el redactat era en aquest sentit d'estudiar i se'ns ha votat en contra, 
però bé. Però a veure, també... 

Sr. Tintoré: Si és estudiar, no. Si és... 

Sr. García: Sí, sí. El retorn d'envasos era estudiar-lo, i l'heu votat en contra. 

Sr. Tintoré: D'això no cal ni estudi, d'això dels envasos. Perdó, ara està... M'havia confós amb 
els pots. 

Sr. Alcalde: Escolta'm, intentem ser més concrets en tot. Ja crec que ha quedat prou clar el 
posicionament. Si voleu afegir alguna cosa més, nova, del que ja heu comentat, perquè jo 
crec que està clar, el posicionament de cadascú. 

Sr. García: Bé, simplement, òbviament la moció vol un compromís d'anar cap a això, i no 
només adherir-se a la xarxa i un compromís més eteri sinó directament anar millorant en 
aquests aspectes. Per tant, considerem que no és negatiu parlar de cap on es vol anar, no?, 
però vaja. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Passem llavors 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. 

 

INFORME DE REGIDORIES 



 

Sr. Alcalde: Molt bé. Sembla que han d'abaixar una mica l'aire condicionat. Si no, la 
secretària se'ns constiparà. Passem a informes de regidories. Comencem. Intentem ser el 
màxim d'àgils possible. 

Sra. Escolano: Bona nit. Gràcies, senyor Alcalde. Seré breu, però haig d'explicar una mica de 
coses. 

Bé, us volia comentar, des de Joventut, que demà hi ha la festa final de la ludoteca. A més a 
més, hi haurà la sortida cultural del projecte Ajuntament Jove, i aquí vull aprofitar per 
felicitar tot l'equip d'alumnes del Valerià Pujol de 3r d'ESO perquè estan realitzant les 
activitats amb un treball, amb un esforç, amb una molt bona actitud i amb una bona 
predisposició, amb molt respecte als espais que els han cedit perquè puguin realitzar les 
activitats de l'Ajuntament Jove, i crec que és de rebut felicitar-los perquè a més a més han 
acabat les activitats a l'hora que l'havien d'acabar, amb tot recollit, i a més a més s'ho han 
passat molt bé i hi han participat tots. Per tant, crec que és important que això ho diguem. 

Bé, recordar-vos que del 3 al 28 de juny hi ha l'Estiu Jove, que és el nostre casal d'estiu des 
de Joventut. Recordar-vos també que des de Cultura tenim el concert del Festival de Música 
del Maresme de juliol, el dia 29. Ja sabeu que enguany són tots els dissabtes d'estiu, bé, tots 
no, ojalá, cap aquí anem però són els dissabtes d'estiu, i toca el 29 de juliol a Can Claramunt 
i el concert anirà a càrrec de l'orquestra Cambra Catalana. Ja sabeu que tots hi esteu 
convidats, a venir, convidats a venir. 

Bé, i ara, parlar molt poquet de la festa major perquè com tots ja sabeu, us ha arribat, i a qui 
no li hagi arribat, per favor feu-nos-ho saber perquè en principi s'ha repartit per tot el poble 
tot el programa de la festa major, tant la revisteta com el programa de mà. Agrair a tots els 
comerciants que hi han participat per ajudar-nos a poder-lo publicitar. 

I m'agradaria destacar-ne poquetes coses, perquè ja teniu tots el programa, però crec que 
un cop més, agrair a tot el poble, amb tota la participació que té, ja no només als playbacks 
del primer dia. Enguany només tenim 22 grups perquè n'hi ha tres que no han pogut a 
última hora però que volien també. Això vol dir una participació tremenda. 

A més a més, tothom... Ja sabeu que vam començar amb el Premià de Dalt Roda. Doncs bé, 
aquest any... Després ja va ser Premià de Dalt Roda, Corre. Després, Premià de Dalt Corre, 
Roda, Bota. I aquest any és Premià de Dalt Roda, Borda, Corre, Bota, Balla i Mulla't. Això vol 
dir que també s'han implicat moltes entitats. La Poma obre les seves portes, porta les teves 
rodes i patina, i tindran els monitors de les seves escoles perquè els pugueu conèixer. 

Des de Medi Ambient, han muntat una... Jo en faré un homenatge perquè crec que és molt 
encertat el nom: una caninada. El que passa és que n'hi diuen canicròs. És que és una idea 
que va dir el Josep, però és un canicròs, i és: vés amb el teu gos i o corre o camina, hi ha 
aquestes dues opcions, i penso que estaria bé que ho provéssiu, però bé, això està dintre 
aquest dia. 



 

Després, a més a més, tenim, del gimnàs del poliesportiu, també s'hi han implicat i ens faran 
una tanda de balls perquè tots puguem ballar, no anar a mirar sinó participar. 

També hi ha l'Ironkids, que ja sabeu que està implementat aquí, tots els nanos van a córrer, 
jo no entenc per què però hi van. 

I bé, tenim també l'institut, que ens obre les seves portes i el club de bàsquet farà triangular 
de bàsquet també, com ja porta temps fent. 

I llavors doncs, ja, com que ja es preveu que farà molta calor, doncs hem proposat de posar-
hi uns inflables d'aigua perquè us pugueu mullar. Però això us ho volia explicar perquè és 
com molt complex, el nom, però no, de fet és el mateix que fèiem però més, i creiem que és 
un bon moment per participar perquè segur que hi ha alguna d'aquestes coses que ens 
agraden. 

Després, dir-vos també que aquest any hi ha dos actes a dintre la festa major, culturals, que 
són molt importants. I un és que fem l'entrega del premi Càrmina. El premi Càrmina sabeu 
que s'entrega des del Consell de Cultura i és un premi bianual, és un premi a la dedicació 
amateur, la dedicació voluntària, a promoure i a participar en la cultura del nostre poble. 
Llavors, aquest premi, doncs s'ha anat donant al llarg dels anys a persones del nostre poble 
que per altruisme i per vocació dediquen molt temps a la cultura del nostre poble. Enguany li 
donem al senyor doctor Carles Ramon i Marçal, i com que enguany és el pregoner de la festa 
major, aprofitarem i li donarem el premi Càrmina al balcó de l'Ajuntament antic, que és a la 
casa de la vila, perquè creiem que no és per desmerèixer el premi, perquè és a dins de la 
festa major, que és molt festiu, sinó perquè precisament la festa de la cultura també és una 
festa. I un dia que estem no tot el poble malauradament però gairebé tot el poble, és un 
molt bon moment per fer l'entrega d'aquest premi i també donar-lo a conèixer a tothom, 
perquè a vegades aquestes entregues o aquests premis es queden com en molt petit comitè, 
no?, perquè a vegades no... per desconeixement. Doncs bé, nosaltres creiem que és prou 
important com per donar-lo a conèixer i que hi participem tots. 

I llavors l'altre és, també des del Consell de Cultura. Es promou el conte de la nostra 
col·lecció de Premià de Dalt i enguany el conte es diu “Katu, l'últim iber del turó”. I llavors va, 
així a grans trets, sobre els ibers, els darrers ibers que van poblar el nostre turó i que es van 
veure primer envaïts pels romans i es van anar barrejant, van anar comercialitzant i vam 
esdevenir nosaltres. Ho dic així de de pressa. I llavors, com vosaltres molt bé suposo que ho 
heu entès, un conte on ja hi surtin ibers i romans, el lloc de presentar-lo és la festa major. I 
llavors convoquem a la guerra de bombardes, a tots els guerrers a les cinc de la tarda al parc 
Felicià Xarrier, i just abans de començar la guerra farem la presentació del cotxe... del conte, 
que és el moment que creiem que més li escau perquè tindrem el parc ple d'ibers i de 
romans. 

Bé, hem provocat també que hi hagi la festa del motor, que ja la fèiem el dissabte, que 
aquest any l'allarguem durant el dia, no només al matí, però com que no a tothom li agrada 
el motor i per contra, a més a més, tenim comerços oberts, hem cregut que havíem de 



 

programar un espectacle familiar al poble que pugui sumar els diferents gustos i les diferents 
aficions però a més a més que ens pugui ajudar a dinamitzar el comerç que estarà obert, 
encara que sigui festa major, i per això ho hem fet. 

I una altra cosa és que hi ha dos espectacles simultanis, però està fet expressament perquè 
faran dos passis cadascú. Per tant, no us preocupeu, podreu veure, tots, tots dos 
espectacles. L'únic que, sí, treballem en diverses zones del poble, que com ja sabeu és una 
fita també de la Comissió de Festes, que no és agafar un nucli, fer la festa major allà, sinó 
repartir-nos pel poble i omplir, omplir el poble de festa major, que és el que ens ve de gust. 

No puc acabar sense agrair la tasca per endavant, perquè a més a més portem molta estona 
treballant, a la Comissió de Festes, perquè sense la Comissió de Festes no es podria fer la 
festa major, i ara ja només cal que hi participeu vosaltres. 

Moltes gràcies i bona festa major. 

Sra. Cuello: Bona nit. Des de Promoció Econòmica, hem finalitzat un pla estratègic del Servei 
de Promoció Econòmica, i el dia 26 de juny se'n farà la presentació a l'equip de Govern. 

Per part d'un curs que hem fet d'atenció sociosanitària a persones dependents d'institucions 
socials, el dilluns 12 de juny va finalitzar el curs. Del total d'alumnes que han finalitzat, que 
són onze, el 64% ja estan treballant. 

Per part de Dinamitza't, ja tenim el tercer. En aquest mes iniciem la selecció del Dinamitza't i 
de moment tenim 22 persones interessades. 

Per al projecte PAE, amb el Consell Comarcal del Maresme, hem iniciat els treballs de 
polígons industrials de Premià de Dalt i s'han traspassat la informació de la limitació correcta 
dels polígons i les empreses que s'hi engloben. 

Gràcies. 

Sra. Escolano: Em disculpo. Perdoni, senyor Alcalde, m'ha donat el seu temps la senyora 
regidora. És que es veu que he dit ojalá i havia de dir tant de bo, disculpa. 

No, volia dir una cosa. Com veieu, el nostre pòster de la festa major és aquest. Com 
segurament ja heu vist, al balcó de l'Ajuntament i a la plaça de la Vila hi ha el nostre pòster, 
en el qual al cel aquest del planeta hi hem incorporat el nostre arc de sant Martí i us hem 
escrit aquesta frase tan nostra ja, que és Alegria, és festa major, però, viu-la amb respecte, i 
això doncs ve per tot el respecte que creiem que s'ha de tenir en contra de la violència de 
gènere, per a totes les persones que no pensen igual, que actuen diferent, sexualment, 
socialment i festivament parlant. Llavors, només us ho volia explicar perquè el pòster porta... 
no la porta, però en les pancartes que hem fet per al poble, que n'hi haurà tres, a tres punts 
del poble. No en podem fer més perquè valen més diners però hi hem incorporat l'arc de 
sant Martí perquè nosaltres som LGTBIs i estem en contra de la violència de gènere i estem a 
favor de viure la festa amb respecte. 



 

Gràcies. 

Sr. Tintoré: Bé, bona nit de nou. Simplement dir que com tots sabeu, el mes de juliol, els 
divendres, el 7, el 14, 21 i 28 de juliol, tindrem ja el tradicional jazz a la nit. No cal explicar res 
perquè és un dels actes més consolidats que tenim. Dir-vos que la programació, si m'ho 
permeteu, doncs és excepcional com gairebé cada any. Tindrem el Chicuelo, tindrem el 
Chamorro també amb l'Andrea Motis juntament amb altres músics, tenim el Dani Nelo. Sé 
que repetim amb el Dani Nelo, però vam tenir un problema tècnic l'any passat i aquest va 
ser el compromís, i per tant, doncs res més. A disfrutar-ho i que tinguem un bon jazz. 

Sr. Medina: Hola. Bona nit. En l'àmbit de Consum, a partir de dimecres fins a final d'any 
tindrem dues tardes al mes a l'Oficina d'Atenció al Consumidor, un reforç legal per a tot el 
tema dels préstecs hipotecaris i les clàusules abusives. Seguint amb la xerrada aquella que 
vam fer de les clàusules sòl, doncs tenim aquest reforç, que el tindrem fins a final d'any 
perquè qualsevol ciutadà s'hi pugui adreçar. 

Recordar que aquest dijous, amb la campanya de comerç de la història d'"Ulisses s'amaga 
entre el comerç de Premià de Dalt", fem el sorteig aquí a la sala de Ple, a les 12, i veurem el 
resultat i el fruit d'aquesta campanya que ha sigut doble, com sabeu: una dels nens que 
buscaven el seu dibuix i rebien un premi i els altres ciutadans del poble havien de buscar 
dibuixos en diferents establiments, en deu en concret, i això els permetia participar en un 
sorteig. 

I per acabar, explicar-vos que en el bus nit, a l'àmbit de Transport, hem començat amb les 
xerrades de sensibilització que havíem anunciat ja darrerament, i hem començat amb una 
del doctor Miguel Ramírez sobre consum d'alcohol i drogues i prevenció sexual adreçada als 
adolescents que van a aquest servei. 

Moltes gràcies. 

Sra. Fernández: Hola. Bona tarda a tothom. Des de l'àrea de Cooperació, dir que la setmana 
passada es va signar un acord des de l'Ajuntament amb la Fundació Vicente Ferrer, 
mitjançant el qual l'Ajuntament aporta una quantitat de 10.000 euros a un projecte, un dels 
tants projectes que té la Fundació. Aquest en concret es refereix a la salut reproductiva de 
les dones. 

I des de l'àrea de Participació, dir-vos que hem començat ja el procés per constituir el 
Consell de poble. Properament us arribarà a casa, a totes les vostres cases, un díptic on 
s'explica què és el Consell de poble i com us hi podeu apuntar. 

De part de la ciutadania hi haurà cinc representants, que els haurem de triar per sorteig 
entre la gent que s'hi apunti. Us convidem a apuntar-vos-hi perquè el Consell de poble 
considerem que és la veu de la ciutadania a l'Ajuntament i que és molt interessant tenir la 
vostra veu i la vostra participació. 



 

Ja veureu que està ben explicat, el que hi ha, i si teniu algun dubte, doncs estem a la vostra 
disposició per explicar-vos tot el que necessiteu. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs passem a precs i preguntes. Primer les preguntes. 

Sra. Escolano: M'he deixat una coseta, però... Ja ho sé, perdona. 

Sr. Alcalde: Sort que et diu que... 

Sra. Escolano: Sobre la festa major... Perdó, eh? És molt breu. Perdoneu, és molt breu. És 
que hi ha una cosa que l'hem canviat i m'agradaria explicar-ne el perquè. 

Sabeu que aquí fèiem el correbars. Li hem canviat el nom. El nostre correbars es dirà 
Peretapes, Pere perquè és per sant Pere i Tapes per un motiu, perquè nosaltres no volem 
promocionar ni la beguda ni l'alcohol ni... ni tot plegat, sinó que com que a més a més els 
nostres bars que s'han apuntat a aquest correbars tan nostre potencien les seves tapes i s'ho 
treballen, se les inventen i ens ofereixen unes tapes que són espectaculars, hem volgut 
donar-li aquest nom perquè realment és el que és. Nosaltres potenciem el Pere, per sant 
Pere, i les tapes dels nostres locals. 

Moltes gràcies. 

Sr. Batlle: Una pregunta. El tema de les tapes... A les tapes hi haurà opció celíaca i opció 
vegana? 

Sra. Escolano: Esperem que sí. Per descomptat, serà la beguda i la tapa. El que sí que et puc 
dir és que al bar de la festa major sí, en els bars ambulants també, en el pregó de la festa 
major també, a tot arreu podrem menjar per a celíacs i per a intoleràncies. A les tapes, 
suposem que sí, però no ho podem assegurar. De tota manera, els bars ens mostren les 
seves tapes. Per tant, tampoc els podem exigir en plena festa major i amb l'horari que fem 
que a sobre tinguin aquest detall, però si algú no pot menjar, que suposo que sí, després al 
bar del Felicià Xarrié podrà menjar per a celíacs. 

Sr. Batlle: La pregunta anava perquè vam aprovar la moció aquella. 

Sra. Escolano: No, no. Per això precisament a tot... al bar hi haurà per a celíacs, a tot arreu. 
Des que la vam aprovar, a totes les coses que s'han fet hi ha per a celíacs. 

Sr. García: Felicitats. 

Sra. Escolano: Gràcies. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs passem a precs i preguntes. Us demano que sigui pregunta-
resposta. 

 

PRECS I PREGUNTES 



 

 

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 

13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA FURGONETA ABANDONADA 
EN EL CARRER DE L’OEST. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/001998-2017, DE DATA 08/06/2017). 

Sr. Bailón: “¿Por qué lleva la furgoneta de la imagen más de 3 meses abandonada en el 
carrer de l’Oest?” 

Sr. Tintoré: Bona nit. Bé, efectivament, aquest vehicle porta més de tres mesos allà. El 
problema principal és que és de matrícula estrangera. Per tant, això dificulta i... la 
impossibilitat policial a tenir accés a les dades del titular, pel número del bastidor tampoc es 
pot localitzar. Està en tràmit de baixa i un cop ho tinguem tot arreglat, doncs es podrà 
retirar. És un procés llarg, perquè passaran... poden passar mesos. I també dir, home, no és 
que estigui al millor lloc però seria més preocupant si estigués doncs en una plaça o en un 
carrer. En estar en una zona que és la que és... Però vaja, que està, com dic, en tràmit de 
donar de baixa definitiva. 

14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL PREU DEL PÀRQUING SITUAT A 
LA VIA PRIMÍLIA. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/001998-2017, DE DATA 08/06/2017). 

Sr. Bailón: “Con la restructuración de las calles del Barrio Santa Anna, se están perdiendo la 
mitad de plazas de aparcamiento. A su vez, casualment, el precio del párquing situado en la 
Vía Primília se ha encarecido. ¿ Tiene constancia el equipo de gobierno de este hecho?” 

Sr. Bailón: Bé, la pregunta no és el preu del pàrquing situat a la Via Primília sinó que el 
problema que hi ha hagut és que al Pla de barris, amb el seu rerefons, que no el posem en 
dubte, al final sí que s'ha reestructurat i s'ha adequat al barri Santa Anna, està millor, però 
s'han perdut moltíssimes places de pàrquing. Llavors clar, al final acabes fent enquestes o 
preguntant a la gent d'aquest barri i dient: "Sí, no, si nos parece genial todo lo que han 
hecho pero claro, ahora tengo que ir a aparcar allí, tengo que ir a aparcar aquí, cuando antes 
con un poco de suerte aparcaba justo debajo de mi casa." Llavors, la pregunta és: per què 
s'han apujat els preus del pàrquing i per què s'han tret tantes places? 

Sr. Tintoré: Bé, aquí, matisar una mica. És evident que s'han perdut places, és evident, però 
també s'ha blindat el resident del barri, que pugui aparcar. Per tant, evidentment hi ha molts 
usuaris, evidentment hi ha molts cotxes, l'espai del barri és el que és, però també s'ha 
millorat molt respecte d'abans d'aquesta implementació. Per tant, sí que s'han perdut però 
també hem blindat el resident, que pugui aparcar. 

I referent a l'augment del preu del pàrquing, doncs no ho sabem ben bé. Més que res, que 
aquest pàrquing és privat. Llavors no tenim cap responsabilitat ni cap gestió directa per 
poder-ho saber. No és públic. 



 

15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A L’EMPRESA ENCARREGADA DE 
LA IMPRESSIÓ DE LA REVISTA MUNICIPAL. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/001998-2017, DE 
DATA 08/06/2017). 

Sr. Ruffo: “La última empresa que se dedicaba a la impresión de la revista municipal estaba 
situada en Gavà. Para encontrar la ubicación de la empresa actual hay que ir hasta Anglès, 
municipio de la provincia de Gerona. ¿Es esta la clara la apuesta del equipo de Gobierno por 
el comercio local?” 

Sr. Medina: Hola. Bona nit. 

Faré dues respostes per mi són dues preguntes. 

La primera, la impressió de la revista és una licitació. Per tant, nosaltres no podem ni incidir 
ni limitar a qui es presenta a aquesta licitació. Qui compleix els criteris i qui compleix els 
criteris més avantatjosos per al nostre municipi és el que s'emporta la licitació. 

Ara, això, vincular-ho a l'aposta d'aquest Govern pel comerç, tenint en compte la 
dinamització del mercat de venda no sedentària, la dinamització del mercat municipal, les 
campanyes que estem fent de dinamització del comerç, dels somnis, dels descomptes, la 
recent dels dibuixos de l'Ulisses, la regularització dels habitatges d'ús turístic perquè estiguin 
en solfa amb el comerç, les fires de Nadal, la fira de la... 

Sr. Ruffo: Sí, és que no li he preguntat això, senyor regidor. 

Sr. Bailón: Promoción política, no, por favor. La respuesta. 

Sr. Medina: ¿Es esta la clara la apuesta del equipo de Gobierno para el comercio local? La 
apuesta del comercio local es esta que le acabo de explicar. 

16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL COST DE LA IMPRESSIÓ ANUAL 
DE LA REVISTA MUNICIPAL. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/001998-2017, DE DATA 
08/06/2017). 

Sr. Ruffo: “Al hilo de la pregunta anterior, ¿qué precio tenía la impresión anual de la revista 
en la anterior empresa? ¿Y en la nueva?” 

Sr. Costa: Sí. Bona nit.El cost de la impressió de l'actual... de la revista municipal amb l'actual 
empresa és de 9.413,80 €, IVA inclòs. 

Respecte al preu de la licitació, que eren 13.150,28 € IVA inclòs, i a partir d'ara ja tot són IVA 
inclòs, la rebaixa ha estat d'un 30%, aproximadament, un 28% i escaig, fet que considerem 
beneficiós, i a més perquè s'han mantingut les característiques tècniques. 

Respecte a l'anterior empresa, el cost total era de 12.806,50 €. La rebaixa, per tant, 
d'aquesta anterior empresa amb l'actual és d'aproximadament un 26,5%. 



 

17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA DEMORA EN LA PUBLICACIÓ 
DE LES ENTREVISTES ALS PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS DEL MES PASSAT. 
(PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E/001998-2017, DE DATA 08/06/2017). 

Sr. Ruffo: “¿A qué se ha debido una vez más el retraso en la publicación de las entrevistas a 
los portavoces de grupos del pasado mes?” 

Sr. Costa: Sí, senyor regidor. Ho vaig preguntar a l'empresa i em van comunicar que es va 
publicar la setmana següent del Ple. Per tant, per ells entrava dins del que era habitual, que 
fan sempre. De totes formes, ja vaig passar nota que intentessin alleugerir-ho, tan bon punt 
tinguin totes les entrevistes, doncs penjar-les a la plataforma corresponent. 

Sr. Ruffo: No ho dic per vostè, senyor regidor, però es van presentar... es van publicar dues 
setmanes després del Ple, no una. 

18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL FANAL SITUAT EN EL TORRENT 
SANTA ANNA. (PREGUNTA NÚM. 6, R.E. E/001998-2017, DE DATA 08/06/2017). 

Sr. Bailón: “La farola de la imágen, situada en el Torrent de Santa Anna al cruce con la Calle 
Àngel Guimerà, lleva desde novembre en este estado. Al finalitzar el pleno del pasado mes de 
mayo, un vecino lo comunico y a día de hoy, aún sigue así. ¿Cuándo se tiene previsto 
repararla?” 

Sr. Bailón: Bé, no hi ha molt a dir en aquesta pregunta, però al final del Ple del mes passat ja 
es va comunicar aquest defecte en el fanal i volíem saber per què no s'havia solucionat 
encara. 

Sr. Font: Bé, com vaig comentar ja al final de l'altre Ple, que tenim una sèrie de fanals que 
són antics i en moments determinats costa molt de trobar aquestes tapes perquè s'han fet 
més grans o són diferents, el que sí que ja s'havia encarregat a l'empresa, que sabeu que fa 
poc que la tenim en funcionament, que vam canviar ara fa tres mesos, i estaven 
proporcionant i buscant les tapes. Aquesta precisament està tapada ja, eh? I a part 
d'aquesta, doncs s'ha anat fent un recompte de totes les que hi havia. 

19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A L’INCENDI DEL PASSAT 2 DE JUNY 
EN EL CARRER RAFAEL RAMOS. (PREGUNTA NÚM. 7, R.E. E/001998-2017, DE DATA 
08/06/2017). 

Sr. Bailón: “¿A qué se debió el incendio producido el pasado viernes 2 de junio en la calle 
Rafael Ramos?” 

Sr. Tintoré: Sí. Bona nit. 

Bé, informe oficial de Fecsa Endesa a dia d'avui no el tenim. Sí que es veu que va haver-hi 
una avaria minuts abans o una estona abans a Premià de Mar important, i pot ser que hi 
tingui alguna relació, però com deia, d'informe oficial a dia d'avui no en tenim. 



 

Dir, ja que fan la pregunta, que sí que a nivell d'emergència, doncs es va poder actuar 
correctament i ràpidament tant a nivell de Policia Local, Bombers com .els mateixos operaris 
de Fecsa Endesa. 

Sr. Bailón: Bé, nosaltres només volíem puntualitzar una mica que just a la torre de mitjana i 
baixa tensió hi ha els contenidors de la brossa. Aviam si l'Ajuntament podia fer possible que 
es moguessin una mica aquests contenidors perquè sempre la brossa no està controlada i 
mai sabem si pot haver-hi algun objecte que pugui prendre més ràpid, etcètera, etcètera, de 
cara a les pròximes vegades. 

Sr. Alcalde: Molt bé. En prenem nota. 

20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA REESTRUCTURACIÓ DE LES 
VORERES DEL CARRER RAFAEL RAMOS. (PREGUNTA NÚM. 8, R.E. E/001998-2017, DE DATA 
08/06/2017). 

Sr. Bailón: “¿Se tiene prevista alguna restructuración de las aceras de la calle Rafael 
Ramos?” 

Sr. Font: Sí. De fet, estem fent en tot el poble estem reparant totes les voreres i 
efectivament, o sigui, com que tindrem tot l'any la brigada que ens ho estan fent per mèrits 
propis, quan li toqui també els tocarà a les de Rafael Ramos. 

21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL REBUIG ACUMULAT EN EL 
CARRER HORTA DEL POLÍGON DE LA SUÏSSA. (PREGUNTA NÚM. 9, R.E. E/001998-2017, DE 
DATA 08/06/2017). 

Sr. Bailón: “En la calle Horta de la Suïssa, en el tramo comprendido debajo del puente de la 
autopista, se suelen acumular muchos desechos, sumando que es una riera. ¿Tiene previsto 
el Ayuntamiento mejorar el pavimento? ¿Tiene algún plan de recogida de desechos para este 
punto?” 

Sr. Bailón: Bé, més que res, para los que no sepan dónde está, si vamos desde el barrio de 
las Pérgolas y queremos acceder al polígono de la Suiza, pasamos por debajo del puente de 
la autopista, y es un punto convulso porque se juntan aguas, se juntan residuos, se juntan 
tierras, etcétera, etcétera, y es peligroso también. La poca luminosidad, etcétera, etcétera. 

Entonces, desde aquí preguntábamos si había algún tipo de proyecto para mejorar el 
pavimento y si hay algún plan también para que estos residuos se puedan redirigir hacia otro 
punto y que no caigan directamente a la carretera. 

Sr. Font: Bé. A veure, jo, per aquí, cada vegada que s'ha passat, el torrent normalment està 
net. El paviment està en condicions, a part d'un forat que també es repararà en aquesta 
tongada que estem fent. 



 

El dia que es pot embrutar una miqueta el torrent és quan hi ha una pluja que sigui forta, 
però la brigada hi passa de seguida per netejar-lo. 

En el tema de l'enllumenat, que ja se n'havia parlat, espero que ara puguem tornar una altra 
vegada la llum i passar els fils que falten per la zona de la Suïssa, doncs es pugui il·luminar 
millor de com està. 

22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LES PATRULLES POLICIALS. 
(PREGUNTA NÚM. 10, R.E. E/001998-2017, DE DATA 08/06/2017). 

Sr. Bailón: “Con la finalidad de aumentar la seguridad en el municipio, ¿Tiene previsto el 
equipo de Gobierno aumentar el número de patrullas provinciales? ¿Cómo se llevará a cabo 
la seguridad en las fiestas locales, partiendo de la base de que ahora mismo el número de 
efectivos es insuficiente?” 

Sr. Tintoré: Bé. Bona nit. Augmentar, no les augmentarem. Però que quedi clar que els 
serveis i els torns queden sempre coberts actualment, val? A més a més de recordar també 
el suport que tenim amb previ avís sempre amb Mossos, que sempre que s'ha fet, si hi 
hagués algun servei especial, doncs ens vénen. 

I després, referit al tema de festa major, doncs bàsicament és evident que s'han de reforçar 
els dies per als diferents actes que hi ha. Normalment això es fa amb una prolongació de les 
jornades del personal. Això ja ho recull el conveni, tant sigui amb bossa d'hores o hores 
extres. 

I aprofito la pregunta per agrair la disposició aquests dies de la Policia Local perquè no és 
fàcil doncs poder fer tot el quadrant i donar cobertura a tots els actes que hi ha i les 
diferents hores que fan... De debò, la predisposició que tenen perquè els dies de festa amb 
això, doncs quedi tot cobert i estiguem tots segurs i la puguem disfrutar. 

23. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A L’ENFUTBOLA’T. (PREGUNTA 
NÚM. 11, R.E. E/001998-2017, DE DATA 08/06/2017). 

Sr. Bailón: “¿Ha tenido algún coste para el Ayuntamiento el Enfutbola’t? ¿Qué aportará para 
Premià de Dalt? ¿Se tiene previsto repetir?” 

Sr. Bailón: Bien, en primer lugar, felicitar porque tuve la ocasión de estar ahí, he tenido 
compañeros que arbitraron ayer y fue un gran éxito, pero queríamos saber desde el grupo si 
ha tenido algún coste el Enfutbola't para el Ayuntamiento y qué aportará para Premià de 
Dalt y si se volverá a repetir, ya que creemos que es un buen ejemplo. 

Sr. López: Doncs no, no ha costat ni un cèntim a l'Ajuntament. De fet, això ho organitzava la 
Federació Catalana de Futbol juntament amb la Fundació... més aviat la Fundació de la 
Federació Catalana de Futbol. Nosaltres vam posar a la seva disposició les instal·lacions. Hi 
va col·laborar també el Club Esportiu Premià de Dalt i sí, la veritat és que vam tenir un mèrit 



 

perquè vam fer una organització de primer nivell i l'èxit va estar pel resultat dels esportistes 
que hi van ser. 

Ells, si continuaran o hi tornarem? Això són ells que ho han de decidir. És la primera vegada 
que ho feien. Els va encantar però evidentment ho dubto perquè això és un tema que haurà 
de córrer per diferents. Van venir de tot Catalunya, esportistes de tot Catalunya, i suposo 
que això a la llarga ho tenen en compte dintre del seu calendari per a altres afers. 

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

       24. PREC DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PEL REPLANTEJAMENT DE LA 
CREACIÓ D’UN PROTOCOL CONTRA AGRESSIONS MASCLISTES I LGBTIFÒBIQUES. (PREC 
NÚM. 1, R.E. 002010-2017, DE DATA 09/06/2017). 

Sr. Batlle: “Atesa la importància de la qüestió, preguem que es reconsideri la negativa de 
l’anterior Ple, i es creï una taula o grup de treball que treballi en l’elaboració d’un protocol a 
partir de la proposta que posarem sobre la taula.” 

Sr. Batlle: Hola, bona nit. Al passat Ple vam presentar una moció, si ho recordeu, per crear 
un protocol contra les agressions masclistes i Lgbtifòbiques a Premià de Dalt. Se'ns va 
contestar, doncs que, bé, que l'Ajuntament ja estava treballant en aquest àmbit, que moltes 
de... bé, que no es tenia constància que hagués passat cap d'aquestes agressions masclistes 
o Lgbtifòbiques i també se'ns deia per últim que, bé, això suposava carregar de feina els 
tècnics i que per aquest motiu no hi havia prou recursos humans. 

Doncs nosaltres creiem que és realment important que es faci aquest protocol però ja no 
només que es faci sinó que el protocol ja està fet. Fa pocs dies, la Crida LGBTI va fer un petit, 
són vuit pàgines que és un protocol que ara us farem arribar, i que el protocol està fet, ja, 
val? Per tant, no costa res doncs que es pugui aplicar a la festa major, i a més a més s'ha fet 
un manifest, que ara us l'adjuntarem, i s'han fet unes petites... bé, el que dèiem de les 
campanyes en cas que hi hagi, bé, hi ha uns cartells però a més a més porto les campanyes, 
que és una campanya on en el cas que tu pateixis algun tipus d'aquestes agressions, doncs, 
com has de procedir, no?, i és tot molt visual. Doncs us ho envio i nosaltres estaríem 
contents de... bé, creiem que s'ha de fer aquest protocol. 

Després, celebrar, l'Emma, el que deia de l'arc de sant Martí, però potser podríem anar un 
pas més enllà, i encara que no ho hem esmentat en el prec, a molts ajuntaments s'està 
pintant un pas de zebra, o un a cada barri, de l'arc de sant Martí. Crec que seria una 
iniciativa divertida i que d'alguna manera visibilitzaria tot aquest tema. 

Doncs... Ai, sí. És que hi ha moltes coses. Vés passant això... 

I per últim, tot el tema del protocol s'hauria de treballar evidentment, per descomptat, amb 
la Comissió de Festes, i des de la Crida, doncs ha sortit una persona voluntària que en cas 
que tiréssiu endavant el protocol ajudaria a tirar-lo endavant i el que faci falta. Val? 



 

Moltes gràcies. 

Sra. Julià: Bé, bona nit. 

Primer de tot, puntualitzar que el protocol en contra de les violències masclistes el tenim fet 
aquí a Premià de Dalt des de ja fa anys, o sigui, l'última vegada que ho vau presentar, la 
proposta, era per fer un protocol específic per a LGTBI. 

Aleshores, nosaltres... 

Sr. Batlle: La moció portava les dues, eh? 

Sra. Julià: Bé, doncs el protocol contra les violències masclistes ja està fet, aquí, fet, fa anys, i 
precisament us vam dir, aquesta vegada, us vam dir que tot el tema de LGTBI es recolliria en 
aquest protocol, que seria adaptable. 

Estem fent, com ja sabeu, i sabeu que aquest any estàvem treballant el Pla d'igualtat. Dins el 
Pla d'igualtat, que es presentarà al setembre, doncs entren aquestes accions en les quals 
estan especificades l'adaptació del protocol de violència masclista en aquest sentit de 
Lgtbifòbies. 

Aleshores, d'altra banda, també dir-vos que fer un protocol per a festa major no és una cosa 
que es pugui fer en dues setmanes o en un mes, o sigui ha de posar en funcionament, en 
coordinació i planificant-se amb moltes entitats, no només la Comissió de Festes, sinó que 
ha d'estar implicat doncs això, Serveis Socials, Comissió de Festes, Policia, i no és tan fàcil. 

Llavors, això que heu presentat aquí, ho recullo i ho presentaré, ho parlaré amb els Serveis 
Socials i així, ho podem treballar i ho podem tenir en compte, però en una setmana de tenir 
la festa major, igual que en un mes, un protocol és prou seriós per fer-ho de manera 
organitzada i ben feta. 

Em sembla que amb la meva explicació ha quedat clar el que estem treballant. 

Gràcies. 

Sr. Batlle: Sí, bé. Només afegir que nosaltres creiem que sempre es pot anar un pas enllà del 
que hi ha, i després a nivell de moltes entitats, sense tindre la Policia i sense tindre tècnics, 
fan protocols com aquest, no? Per tant, sí, ho vam presentar el mes anterior, però al final 
anterior és voluntat política. 

      25. PREC DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A TREURE UN CLAU QUE 
SOBRESURT DE LA PARET A L’ALÇADA DE LA VORERA DE DAVANT LA TORRE DEL PI. (PREC 
NÚM. 2, R.E. E/002010-2017, DE DATA 09/06/2017). 

Sr. Batlle: “Preguem es procedeixi a retirar aquest clau de grans dimensions que suposa un 
perill per als vianants que circulin per aquella vorera.” 



 

Sr. Batlle: Sí. A l'encreuament just a l'altura entre la carretera dels sis pobles i la carretera de 
Premià de Dalt hi ha un clau que surt del mur. Entenem que aquest clau, l'ús que pot tindre 
és per penjar les pancartes que normalment es pengen sobre el mur, a la reixa. 

Llavors, la nostra proposta seria treure aquest clau i posar-hi alguna mena d'esglaonet per 
penjar-hi les pancartes, ja que aquest clau, doncs si hi passés algú i amb mala sort caigués a 
sobre o... doncs bé, podria patir mal. 

Sr. Font: Bé, a veure... M'has aclarit on està el clau aquest, perquè vertaderament un clau a 
la vorera de la Torre del Pi es pensaven un clau a terra. En aquell moment no se li va donar 
massa importància. 

Però bé, de totes maneres recullo el prec i mirarem a veure si hi ha la possibilitat de fer-ho 
d'una altra manera. Però també us demanaria que si en un moment determinat, si hagués 
sigut un clau que estava a terra o dallò, no ho sé, una trucada o un mail, un correu... és molt 
més ràpid, eh? 

Sr. Batlle: És un clau gran que hi ha just sota la reixa, bé... 

Sr. Font: Sí, però esclar, en posar "un clau", nosaltres ens pensàvem que era algun clau que 
sortia i es podria entrebancar algú i podia passar alguna cosa d'aquestes, i la veritat és que 
no s'ha vist el clau. Ho he preguntat avui. 

Sr. Batlle: El que passa és que sobresurt de la paret i és molt gran. 

Sr. Font: És el clau que aguanta les pancartes i possiblement doncs a la millor sí que pot 
estar d'una altra manera i es mirarà i es... 

Sr. Alcalde: Bé, comencem les preguntes. 

      26. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA AL COMUNICAT 
REBUT EN REFERÈNCIA A LA COL·LOCACIÓ DE CARTELLS. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. 
E/002010-2017, DE DATA 09/06/2017). 

Sr. Batlle: “Atès que en els darrers mesos no tenim constància que s’hagin penjat cartells de 
la Crida, ens podríeu especificar a quins cartells concrets fa referència aquest comunicat? 

A quines entitats, associacions, empreses particulars o partits s'ha enviat comunicats 
similars. En aquests casos se'ns podria fer arribar? 

Quines altres entitats, associacions, ens, empreses particulars o partits han sol·licitat 
permisos per col·locar cartells, pancartes o altres materials? En aquests casos, se'ns podria 
fer arribar? 

I per últim, quan rebrem la resposta a la instància que vàrem presentar demanant tota 
aquesta informació?” 



 

Gràcies. 

Sr. Tintoré: Sí, bona nit de nou. 

Aviam, cartell de la Crida en específic, no. És amb el tema de plataforma Salvem la Cisa, 
perquè nosaltres hem demanat per activa i passiva doncs qui forma aquesta plataforma, qui 
són o a qui ens hem d'adreçar, documentació oficial no ens n'ha arribat i en els actes que hi 
ha de diferents... actes, perdó, que em torno a repetir, en el tema de la plataforma, qui 
demanàveu permís i material doncs per poder celebrar les diferents marxes, doncs era la 
Crida. Tenim cartells de fa tres mesos que estan encara als fanals i per això se us adreça, 
perquè no sabem encara a dia d'avui qui forma aquesta plataforma. 

Referent a l'altra pregunta de quines altres entitats, doncs en tenim doncs... algunes, no? 
Tenim escoles, tenim entitats doncs que sí que demanen a l'hora de poder col·locar cartells o 
pancartes. 

I per últim, vau demanar aquesta informació el mes passat, val? Jo ja la tinc aquí sobre la 
taula. Per tant, jo mateix us faré arribar aquesta informació. 

Gràcies. 

Sr. Batlle: I bé, la primera pregunta crec que te l'has deixat, o sigui, quins partits ha... bé, han 
demanat informació entre que... o sigui, és el mateix, no?, els que han demanat amb els que 
han arribat al paper. 

Sr. Tintoré: Com? Perdona? 

Sr. Batlle: O sigui, hi havia tres preguntes. Una, amb els que han demanat permís i altres 
amb quins els han fet arribar doncs aquests comunicats, a quins se'ls ha fet arribar aquests 
comunicats, o a ningú. 

Sr. Tintoré: Bé, històricament sí que hi ha alguna vegada que sí que s'ha fet arribar. 
Normalment quan es troba... 

Sr. Batlle: Se'ns farà arribar? 

Sr. Tintoré: Normalment quan es troba un cartell que no està ben col·locat, doncs se'ls fa 
saber a l'entitat, no cal que sigui per escrit perquè em sembla que ens coneixem tots, i si 
s'equivoca doncs ho posa... o es retira, com ha sigut el cas la setmana passada sense anar 
més lluny, o a l'altra acció no els torna a posar. 

Sr. Batlle: Ens podrà facilitar, no?, a quines entitats s'ha comunicat via escrit? 

Sr. Tintoré: Via escrit, ja et dic que no s'ha comunicat. Quan hi ha un cartell que no està... 

Sr. Batlle: Només a nosaltres? 



 

Sr. Tintoré: Bé, home, per activa i per passiva se us diu, doncs... Vosaltres sabeu 
perfectament on s'han de col·locar els cartells. És més, heu estat un any reclamant 
cartelleres noves. Tenim cartelleres noves i aprofitem els fanals. Doncs bé... 

Sr. Batlle: No, ho comentava perquè hi ha cartells de l'institut de l'Ajuntament mateix 
enganxats pertot arreu. 

Sr. Tintoré: A on? De l'Ajuntament mateix, digui'm quins, si us plau. 

Sr. Batlle: Doncs per exemple... Tinc fotografies que he anat fent, ja l'hi faré arribar. 

Sr. Tintoré: Sí. No, li agrairia, eh?, que m'ho faci arribar, ho agrairia. 

Sr. Batlle: Sí... De totes maneres... A la cabina telefònica... Sí, sí, ja l'hi faré arribar. 

I després, respecte el tema de la Cisa, sí que és cert que nosaltres en nom de la plataforma 
els primers temps hi vam entrar per temes logístics perquè ells no tenien NIF ni tenien res, a 
tots els permisos, però ja més endavant es va fer a nom de la plataforma Preservem el 
Maresme i ja se'ls va dir a l'anterior Ple que eren ells qui englobaven, no?, dins del 
Preservem el Maresme, doncs la plataforma Salvem la Cisa. 

Doncs a partir d'ara, si tenen qualsevol cosa, poden enviar-ho a Preservem el Maresme, que 
crec que serà molt més fàcil que ells se n'assabentin que si nosaltres hem de tornar a 
trametre-ho a ells. 

Sr. Batlle: Molt bé. 

Sr. Alcalde: De tota manera, ja els direu on han de penjar els cartells, suposo, no? Si us ho 
pregunten, ja sabeu on s'han de penjar els cartells, i si els pengeu vosaltres, doncs pengeu-
los en llocs adequats, eh? 

      27. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A L’APARICIÓ 
NOVAMENT D’ABELLES MORTES. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/002010-2017, DE DATA 
09/06/2017). 

Sr. Batlle: “En les darreres dates han tornat a aparèixer abelles mortes en diferents punts del 
municipi. S’ha fet alguna actuació al respecte d’aquesta problemàtica des que ho vam 
esmentar l’any passat?” 

Sr. Batlle: Sí, bé. Ja és el tema repetit de l'any passat. Aquest any novament han aparegut les 
abelles mortes. Moltes no estan del tot mortes sinó que queden una mica com atontades 
però acaben morint, sobretot en el tram de la riereta i als voltants del poliesportiu, on hi ha 
aquells arbres que tenen la flor groga. 

Sr. López: Ja. L'any passat en vam fer un seguiment. No vam detectar cap tipus de... sobretot 
de fumigació, insecticides ni cap tipus de producte químic. Aquest any ja ens va arribar, 
algun veí ens va fer arribar alguna imatge d'aquesta preocupació. Ja ho vam passar als 



 

serveis tècnics i miraríem a veure si podem intentar de fer alguna analítica d'aquest tipus 
d'arbrat, que no sigui el que pugui generar aquesta problemàtica. Però tot i així, també s'ha 
detectat que a diferents zones del poble ja se n'ha detectat alguna altra també. 

Sr. Batlle: Nosaltres d'alguna manera també hem pogut veure com a Premià de Mar, a la 
part de la fàbrica del gas, també hi ha els mateixos arbres, també hi ha abelles mortes, i 
buscar una mica... No en som experts i tampoc ho sabem molt bé, no? Però el que sí que 
hem trobat, que si facilita als tècnics l'ajuda, és que aquests tipus d'arbres generen, bé, 
fermenta abans el nèctar, el nèctar crea etanol, i llavors les abelles en beure l'etanol de 
l'arbre pateixen una petita intoxicació. Si se'n beu molt, l'abella cau morta i si se'n beu poca, 
doncs té problemes de motricitat per arribar al niu, no? Aquesta és una causa que ja l'hi faré 
arribar, està a internet i en podria ser la causa, creiem. 

Sr. López: Sí, si us plau, perquè estem a sobre el tema. Sí, sí, gràcies. 

Sr. García: Afegir un apunt... Dic que el tema dels tractaments fitosanitaris, que també es 
podria mirar més perquè és veritat que es fan servir els que són realment establerts, però 
també hi ha alguns casos en què legalment es poden fer servir però sí que igualment tenen 
perjudicis per a les abelles i podria ser. En aquest cas no ho sé, segurament és l'altre tema, 
però bé, que també es tingués en compte això, perquè... 

Sr. López: Es té en compte perquè a l'Ajuntament no... ja es té prioritat, és que no es fa 
servir cap tipus de tractament químic enlloc, és a dir, al carrer, totes les herbes, tot això, 
sense herbicides i tot manual. 

Sr. García: Ho deia perquè almenys l'any passat sí que se n'havia... aquest any no ho sé, però 
l'any passat se n'havia fet servir algun d'aquests que sí que tenia un cert perjudici per a les 
abelles. Llavors, per tenir-ho en compte. 

      28. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A L’ELIMINACIÓ 
DEL TORN DE PREGUNTES DEL PÚBLIC AL FINAL DELS PLENS MUNICIPALS. (PREGUNTA 
NÚM. 3, R.E. E/002010-2017, DE DATA 09/06/2017). 

Sr. Batlle: Aquesta pregunta, que esperem que es resolgui amb un canvi en aquest aspecte, 
seria bo, bàsicament és si “Considera el govern, i tots els membres del Govern, regidors i 
regidores, que eliminar el torn obert de preguntes al final dels plens, el torn de preguntes del 
públic, és una mostra de participació, transparència i bona salut democràtica?” 

Crec que la pregunta ho diu tot i esperaríem una resposta adequada. 

Gràcies. 

Sr. Tintoré: Home, dit així, hauríem de dir que no, però és que no hem eliminat res, no hem 
eliminat res. 

Jo, miri, li llegeixo només el que diu la llei i el més concís en aquest tema, eh? Diu: 



 

"Sin perjuicio de ello, una vez levantada la sesión, la corporación puede establecer un turno 
de consultas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal."  

I el ROM diu: 

"El dret reconegut d'intervencions orals als ciutadans i en les sessions només podrà ser 
exercit a criteri de la Presidència i sempre, en qualsevol cas, en finalitzar les sessions formals. 
La intervenció es limitarà a l'exposició a les relatives opinions sobre els temes debatuts." 

Llavors... 

Sr. García: Un segon, falta... 

Sr. Tintoré: No, no, deixa'm acabar, deixa'm acabar. Deixa'm acabar. 

"Sobre els temes debatuts o també a la proposta d'iniciatives a seguir per l'òrgan en 
qüestió". 

Aquí ja fa anys que es fa exactament igual. Vull dir, el senyor alcalde tanca el Ple. Quan tanca 
el Ple, el Ple queda tancat i es deixa doncs de gravar o digue-n'hi com vulguis. És després que 
diu que si algú del públic vol fer alguna intervenció, doncs la fa, i això no ho hem deixat de 
fer. L'únic que fem és no donar el micro, eh? 

Si ho vols veure així, sí. Però nosaltres entenem que és més participatiu, més proper, més 
eficient perquè ens podem apropar i el mateix públic es pot dirigir directament als regidors 
en concret. Però es fa el mateix que s'havia fet abans, eh? 

Sr. García: A veure, per respondre. Primer, agraeixo que llegeixin les lleis perquè anava a fer 
el mateix, però vaja. 

Precisament, el que diu el ROM mateix: "El dret reconegut d'intervencions orals dels 
ciutadans a la sessions." 

"Intervenció a la sessió" vol dir prendre la paraula en públic i demanar alguna cosa o 
proposar alguna cosa. Que de fet està bé que es reconegui que el fet de preguntar coses que 
no estan a l'ordre del dia també està inclòs en el reglament, tant en el municipal com en el 
català o l'estatal i normalment es diu que això no és així, no? 

Aquí es parla d'intervenir en la sessió. No creiem que sigui el mateix i, al marge del que digui 
la llei, és un tema més ètic i moral i de participació, entenem. No és el mateix que es digui 
que qualsevol persona pot anar a parlar amb un regidor o amb l'alcalde, òbviament, això es 
pot fer sempre, no només en els plens, però el torn de preguntes del públic al final d'un ple, 
que serveix per poder dir públicament una proposta o una pregunta i que es pugui debatre 
també i respondre públicament no és el mateix. És bastant clar. 

Sr. Alcalde: Jo crec que ho ha llegit clar i és clar el que llegeix aquí. 



 

La Secretària ens podrà dir si la intervenció pot ser, perquè abans de fer qualsevol cosa, 
doncs preguntem-ho a la Secretària, i el fet... que la Secretària, què ens diu?, doncs que és 
perfectament possible de dir: Escolta'm, podem intervenir i podem acostar-nos, poden fer 
17 preguntes a la vegada a qualsevol dels regidors, poden preguntar a qualsevol de les 
àrees, el que vulguin, sigui Govern, sigui oposició. 

Creiem que és més participatiu, més obert, tothom pot preguntar el que vulgui, i no només 
els temes del Ple sinó que aquí també oferim que qualsevol tema que hi hagi que no estigui 
en el Ple debatut, en prenem nota si no ho sabem i el respondrem doncs de la manera més 
immediata possible. 

Però la Secretària ens afirma que és perfectament legal i la intervenció del públic la pot fer 
de manera directa, més propera i molt més participativa i eficient perquè podem respondre 
diverses preguntes alhora qualsevol dels regidors. 

Sr. García: Bé, sí. A criteri de la Presidència es pot fer el que es vulgui. El tema és que en el 
Ple l'alcalde té potestat per fer el que vulgui. Però això, creiem nosaltres que això no treu 
que sigui més lògic i més ètic i més transparent sobretot que si es fan preguntes, i les 
preguntes i les respostes es puguin sentir per tothom. Si es fa en petit comitè, ningú se 
n'assabenta. Per tant, la transparència on és? 

Sr. Alcalde: Nosaltres creiem que de transparència ja tenim el 100% de transparència, però 
creiem que és més participatiu, més proper i més eficient fer aquesta funció, i ratificat per la 
Secretària, que és la que ens dóna també si jurídicament és adequat això. 

Sr. García: La pregunta era no a nivell jurídic només, era a nivell de si creieu que això és 
participatiu i transparent. 

Sr. Alcalde: Totalment. 

Sr. García: Tenim un concepte molt diferent de la participació i la transparència. 

Sr. Alcalde: Totalment, perquè podem preguntar qualsevol pregunta o qualsevol tema, 
independentment que s'hagi tractat al Ple o no, i a més a qualsevol regidor. Tampoc, si us ho 
pregunten a vosaltres, doncs tampoc hem de fer res nosaltres del que us estan preguntant a 
vosaltres. 

Sr. García: Bé, és que si ho pregunten públicament tampoc ens hauríeu de no deixar 
contestar, cosa que heu fet. 

Sr. Alcalde: Crec que està clar i la voluntat és aquesta, i de moment farem servir aquest 
sistema, que creiem que és més positiu que el que hi havia abans. 

Sr. García: Més positiu per a vosaltres. 

Sr. Alcalde: Molt bé, doncs en aquest punt donem el Ple per acabat i doncs si de cas, en 
aquest punt ja hem plegat i ara doncs ens acostarem al públic i qualsevol dubte o qualsevol 



 

qüestió que hagi, doncs ens els podeu fer a qualsevol regidor i de qualsevol tema que sigui 
del vostre interès. 

Gràcies i fins al mes que ve. 

 

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dóna per finalitzada la sessió, essent les 22 
hores del dia 19 de juny de 2017, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en dono fe. 

 

                                                                                              Vist i plau 

La Secretària                                                          L’Alcalde 
 
 
 
 
 
Sra. Mireia Boté i Massagué      Sr. Josep Triadó i Bergés 
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