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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

ALCALDIA 

1. DESPATX OFICIAL 

La Sra. Secretària dóna lectura dels següents acords: 

1) "La Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2017, va acordar la contractació laboral 
temporal a jornada complerta de les persones que es relacionen a continuació, per dur a 
terme les actuacions ocupacionals i professionals incloses en el marc del projecte de 
Treball als Barris 2016 subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya: 

Cognoms i Nom de la 
Persona Contractada 

Vigència del Contracte Dedicació 

Setmanal 
Categoria professional 

Data Inici Data Fi 

El KarkriZenjli, Saara 30-06-17  37,50 h. Auxiliar d’Atenció al 



 

29-12-17 

 

Ciutadà 

Castillo Perea, M. 
Montserrat 

Dinamitzadora 

PampinVeguin, Carlos 
Peó de manteniment 
d’espais públics i zones 
verdes 

 

2) La Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2017, va acordar la contractació laboral 
indefinida a jornada complerta de la persona que es relaciona a continuació: 

Cognoms i Nom de la 
Persona Contractada 

Vigència del Contracte Dedicació 

Setmanal 
Categoria professional 

Data Inici Data Fi 

Benito Garcia, Juan 
Gregorio 

01-07-17 indefinit 37,50 h. Auxiliar administratiu 

 

GOVERNACIÓ 

2. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DE PREMIÀ DE 
DALT. 

La Sra. Secretària dóna lectura de la següent proposta: 

"D’acord amb el procediment de revisió de les xifres de la població de Premià de Dalt a data 
1 de gener de 2017, tal com consta a l’annex I, adjunt, efectuat entre l’INE, la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Dalt, i resoltes les discrepàncies trobades en els fitxers 
tractats, s’ha obtingut la xifra final d’habitants de Premià de Dalt que es detalla més avall. 

Vist el Capítol IV del Títol II del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales, aprovat per Reial Decret 1690/86, d’11 de juliol, modificat per Reial 
Decret 2612/1996, de 20 de desembre. 

Vista la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la 
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la 
Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les 



 

Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntament sobre gestió del padró municipal 
(BOE número 71, de 24 de març de 2015). 

D’acord amb el que estableix la Resolució de 25 d’octubre de 2005 de la Presidenta de l’INE i 
el Director General de Cooperació Local per la qual es dicten les instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de 
la proposta de xifres oficials de població (BOE número 299, de 15 de desembre de 2005). 

En virtut del que disposa el Conveni de gestió de Padró Municipal d’Habitants signat entre 
aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona, Departament d’Estadística i Població. 

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, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- APROVAR, d’acord a la normativa exposada, el detall numèric d’habitants (annex 
I), corresponent a la xifra anual de població de referència 1 de gener de 2017, conforme al 
resum següent: 

Homes  Dones   Total habitants de dret 

5.188  5.157   10.345 

SEGON.- COMUNICAR el present acord a la Delegació Provincial de l’Institut Nacional 
d’Estadística." 

Sr. Alcalde: És aquest el número. Curiosament, dades curioses estadístiques, comparat amb 
la comarca aquí tenim més homes que dones, és una dada estadística, i tenim més habitants 
menors de 14 anys que majors de 65. O sigui, també són dades curioses del nostre poble. 

Tots estem d'acord amb el padró? 

 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. 

3. APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE PREMIÀ DE DALT PER A L’ANY 2018. 

La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent: 

“Atès que en data 30 de juny de 2017 ha tingut entrada al RGE d’aquest ajuntament amb 
número 3882 escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dels Serveis 



 

Territorials a Barcelona de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual se’ns emplaça per 
comunicar les festes locals pel 2018. 

Vist el que estableix l’article 37.2 de Estatut del Treballadors, que indica que de les catorze 
festes laborals, dues tindran caràcter local, i conforme amb el Decret 177/1980, de 3 
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre de la 
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius. 

Fent ús de les facultats que em confereixen per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de regim local i article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

PRIMER.- PROPOSAR que les festes locals de Premià de Dalt, per a l’any 2018, es fixin en les 
dates següents: 

FESTES LOCALS DE PREMIÀ DE DALT 

a) Dia 29 de juny de 2018 – Festa Major  

b) Dia 21 de maig de 2018 – Segona Pasqua 

 

SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la consellera del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, per tal que puguin ésser fixades aquestes festes per l’Ordre corresponent.” 

Sr. Alcalde: Bé. Com fem habitualment, una festa local és el dia de sant Pere i l'altre el de la 
Segona Pasqua. 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. 

 

MOCIONS 

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

4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT DE SUPORT A LA BRESSOLA. (R.E. 
E/002420-2017, DE DATA 07/07/2017). 



 

La Sra. Secretària dóna lectura de la següent moció: 

"L’Associació d'Amics de la Bressola és una entitat amb més de 500 socis sensibles a la tasca 
que desenvolupa la Bressola, la xarxa d’escoles que segueixen el sistema d’ensenyament 
d’immersió en llengua catalana a la Catalunya del Nord. 

Aquesta entitat procura divulgar la tasca de la Bressola i obtenir suports morals, materials i 
econòmics per a dotar-la de mitjans: tots els recursos que aconsegueix l'Associació es 
destinen íntegrament a la Bressola. Des de l'any 1986 la solidaritat i la feina dels Amics han 
esdevingut un dels pilars de la Bressola. L'any 1986 va ser el de la constitució formal com a 
associació. Però, abans, des de l'any 1980, en Francesc Ferrer i Gironès i més amics van fer 
campanyes per a canalitzar ajuts a les escoles de la Catalunya del Nord. Aquestes campanyes 
van permetre a la Bressola de sobreviure en un moment en què l'actitud de l'Estat francès 
era més bel·ligerant encara. A hores d'ara, gràcies a la feina dels Amics, més de 150 
ajuntaments del nostre país donen suport econòmic a la Bressola. 

La Bressola ha aconseguit fites molt importants. Però, encara podria créixer molt més si 
aconseguís de millorar el seu finançament, i els Ajuntaments i ens locals hi tenen un paper 
fonamental. Els Amics de La Bressola malden per diversificar les aportacions econòmiques, 
amb la finalitat de fer-la més forta i independent de les conjuntures polítiques. En aquest 
sentit, els municipis i ens locals tenen la possibilitat de fer-se socis protectors de La Bressola, 
com els anima a fer una resolució del Parlament de Catalunya de l'any 2002, fent una 
aportació anual a la Bressola. 

Al voltant d’un centenar de municipis catalans són socis protectors de la Bressola. Premià de 
Dalt ho ha estat però va deixar de pagar-ne la quota. 

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

ACORDS 

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Premià de Dalt reprengui el suport donat fins ara a l’Associació 
d’Amics de La Bressola. 

SEGON.- Que el govern municipal reprengui el pagament de les quotes a l’Associació d’Amics 
de La Bressola. 

TERCER.- Que es difongui l’activitat i tasca d’aquesta associació en actes culturals en la 
mesura del possible, i enllaçant el web de l’entitat a la pàgina de l’Ajuntament de Premià 
de Dalt. 



 

QUART.- Que es comuniqui a la junta directiva de l’entitat aquest acord, es publiqui una 
notícia al web municipal explicant la tasca de La Bressola i el paper de l’Ajuntament com 
a soci protector, i es difonguin aquests acords." 

Sr Batlle: Bé, bon vespre. 

Primer de tot m'agradaria explicar-vos molt breument què és la Bressola. 

La Bressola és una associació que treballa a la Catalunya Nord, és a dir, tota la parla catalana 
dintre de la franja francesa, i les tasques que desenvolupa aquesta associació són de cara a 
la immersió lingüística de la llengua catalana en aquest territori. Quan diem "immersió 
lingüística" no només vol dir la llengua catalana a les escoles sinó cultura i tradicions, és a 
dir, cançons, etcètera, etcètera. 

Llavors, el que sí que hem vist és que l'Ajuntament antigament havia estat membre de 
l'associació de la Bressola, dels Amics de la Bressola, i que avui dia no en tenim constància, 
doncs ni que s'hagi fet el pagament ni que s'hagi continuat en aquesta línia, no?, de formar 
part d'aquesta associació. Llavors, des de la Crida bàsicament el que demanàvem és que des 
de l'Ajuntament doncs es torni a donar suport a aquesta associació, que es pagui o es torni a 
pagar el pagament, la quota d'aquesta associació i que d'alguna manera, el que sigui 
possible, doncs des de l'Ajuntament difonguem la gran feina que es fa, no?, doncs d'aquesta 
associació que treballa per la llengua i la cultura catalana doncs a la franja de la Catalunya 
Nord. 

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

Bé, nosaltres, Sr. Batlle, li votarem en contra la moció, més que res perquè si hem de donar 
diners a educació, per què no donem els diners als instituts o als nens que estudien en 
barracons i no poden estudiar en llocs normals i corrents com es mereixen els nostres petits, 
no? 

També, home, una mica exagerada, no?, aquesta entitat, Bressola. Nosaltres no la 
compartim i per tant no la votarem. Els diners a l'educació sí, però per tenir una educació de 
qualitat, no una educació sesgada, com és el que es manifesta en aquesta moció. 

Sr. Tintoré: Bé, nosaltres la votarem en contra perquè primer de tot el que sí que farem és 
analitzar-ho, eh? 

Perquè abans eren 200 Ajuntaments, que en formaven part, ara només en són 25. Hi ha una 
quantia econòmica la qual doncs tampoc no la tenim contemplada, val? I el que sí que farem 



 

és, de cara al proper any, doncs tornar-ho a mirar des d'un inici. Però fer-ho ara amb aquests 
inputs que diem, doncs la votarem en contra. 

Sr. Alcalde: Voleu fer alguna intervenció més? 

Sr. Batlle: Sí. Bé, nosaltres creiem que tampoc... Està bé que s'estudiï. Per nosaltres hauria 
sigut doncs clau haver reprès des d'allà la mesura i bé, doncs si hi ha el compromís, per 
nosaltres, i és ferm, doncs esperem que ens ho mirem. 

I contestar al PP que si fos per nosaltres, evidentment els barracons i la inversió que hi ha en 
ensenyament segurament seria més, i que vista l'estima que tenen vostès últimament amb 
la cultura catalana, doncs segueixen en la seva línia. 

Sr. García: Només afegir una cosa, que la quota és petita i que de fet, pel que vam estar 
mirant en diferents llocs, tampoc era una quota fixa obligada, vull dir que es pot anar 
adaptant segons el municipi. Per tant, entenem que no seria tan complicat i, de fet, si hi ha 
menys municipis, precisament és més requerida l'ajuda, no? 

Sr. Alcalde: Voleu fer alguna altra intervenció per part vostra? 

Bé, doncs abans de passar a votar, com dèiem, no és que no estiguem en contra de La 
Bressola, ja n'havíem sigut socis i col·laboradors. El que passa és que en un moment donat 
s'han de prioritzar els recursos. L'any 2008 es va prioritzar doncs tenir els recursos i tots 
aquests convenis que hi havia es van eliminar per un tema doncs de sostenibilitat econòmica 
de l'Ajuntament. I el que hem dit és que de cara al pressupost del 2018, que s'està 
començant a treballar, si hi ha possibilitat econòmica de poder-ho fer, doncs ho farem, eh? 

Molt bé, passem a votació, i jo crec que, més que una moció, sigui presentada com un prec 
de cara a estudiar-ho, a analitzar-ho, perquè té una vinculació econòmica que no està 
prevista en el pressupost, no? Però com que és moció i ens obligueu a votar, doncs hi 
votarem en contra. 

Sr. Batlle: Només un petit apunt, que això, si no ho recordo malament, el 2011, ara no estic 
segur de l'any exacte, però hi va haver una moció també que es va presentar per Esquerra i 
Solidaritat i es va aprovar per unanimitat, i demanar bàsicament el mateix. I en aquell 
moment no hi va haver problemes de fer-ho en aquell moment pel pressupost. Per tant, no 
creiem que sigui tan complicat. És una quantitat petita. 

Sr. Alcalde: Ja ho hem explicat. D'acord? Doncs passem a votació. Vots a favor de la 
proposta? 



 

 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. 

5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A LA REALITZACIÓ D’UNA 
ENQUESTA SOBRE EL NIVELL DE SATISFACCIÓ DE LA FESTA MAJOR. (R.E. E/002420-2017, 
DE DATA 07/07/2017). 

La Sra. Secretària dóna lectura de la següent moció: 

"Després de la Festa Major, creiem que seria útil i eficaç realitzar una enquesta a la població 
de Premià de Dalt, amb l’objectiu de copsar l’opinió de la ciutadania sobre la celebració i per 
tant poder millorar i ser progressivament més ambiciosos. 

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

ACORDS 

PRIMER.- Demanem que es realitzi una enquesta per conèixer la opinió de la ciutadania de 
Premià de Dalt sobre la Festa Major. L’enquesta hauria de valorar la satisfacció general amb 
la festa, les activitats que més van agradar, les que menys i qualsevol suggeriment o crítica 
que puguin aportar cadascun d’ells. 

SEGON.- L’enquesta hauria de donar resultats estratificats per tal de conèixer l’opinió de 
cada col·lectiu (joves/adolescents, famílies amb nens, persones grans...), ja que cadascun 
d’ells dóna vitalitat a la Festa en activitats diferents i per tant en dimensions diferents.” 

Sr. Batlle: Sí. Bàsicament, crec que queda prou clar. 

Nosaltres entenem que des de la Comissió de Festes segurament doncs es fa la valoració 
pertinent de la festa, però creiem que no estaria de més doncs poder-ho enfocar amb una 
petita enquesta als veïns i veïnes de Premià de Dalt per veure doncs això, quins actes doncs 
són els que més agraden, quins són els de menys, no?, i que aquesta enquesta a més a més 
es veiés reflectida no només a nivells de franges d'edat sinó també a nivell de barris. 

Sr. Bailón: Bien. Gracias, Sr. Alcalde. Buenas noches a todos. 

Creemos que esta encuesta es totalmente innecesaria porque parece que ustedes ponen en 
duda la gran labor y el sacrificio de nuestra Comisión de Fiestas, queriendo hacer esta 
encuesta. Contentar a todo el mundo, y más a un pueblo con más de 10.000 habitantes es, 
no complicado, no, lo siguiente, aún no se ha inventado la ecuación. 



 

Entonces votaremos en contra porque creemos que es desmedida, creemos que nuestros 
técnicos no tienen que perder el tiempo en esto y que por supuesto la gran labor que hace 
nuestra Comisión de Fiestas no se puede poner en duda para nada. 

Gracias. 

Sr. Tintoré: Sí. Bona nit. 

Bé, aquí estem una mica amb el mateix, eh? Vull dir, si fos un prec, doncs ens ho podríem 
arribar a plantejar. En forma de moció és una mica estrany, presentar una moció per fer una 
enquesta. 

Com bé heu dit, la valoració la fa la Comissió de Festes. Aquí, com dieu, doncs fer una 
enquesta estratificada, el cost és, si ho ha de fer una empresa és elevadíssim, que aniria en 
detriment de la Regidoria de Festes. La valoració, aviam, ja fa anys que la festa major és 
superparticipativa, tothom surt al carrer, es fa... es té en compte els diferents espais i llocs. I 
per tant, em sembla que la valoració ja és prou satisfactòria, no? Tot el que sigui millorar, 
doncs la Comissió, vaja, segur que hi estaria d'acord, no? Al que sí que us convidem és que 
ho proposeu i hi participeu, i la Comissió de Festes segur que us agafa el guant. 

Per tant, la votarem que no. 

Sr. Alcalde: Hi ha més intervencions? 

Sr. Batlle: Sí. 

Primer de tot, la fem com a moció més que res perquè sempre que veiem que acabem fent 
precs, doncs molts cops aquests precs acaben en paper mullat, i per tant creiem que la 
manera de fer-ho és, d'alguna manera, votant. 

De totes maneres, en cap cas des de la Crida hem ficat a... bé, hem criticat la Comissió de 
Festes, vull dir, la Comissió de Festes fa la seva feina, fa la seva valoració. Nosaltres a més a 
més a nivell personal creiem que la festa funciona bé. Però creiem que d'alguna manera, el 
fet de millorar i d'escoltar la veu dels veïns sempre de cara a millor no resta una cosa a 
l'altra. I després, pel que fa al preu, vull dir, es pot fer un procés d'escolta a través de les 
xarxes i això té un cost pràcticament nul. 

Sr. Tintoré: Simplement, que aquí no s'especifica. Aquí es diu una enquesta estratificada, 
vull dir, l'entenem com les empreses que es dediquen a fer doncs estudis de mercat, 
enquestes, opinions, etcètera. 



 

Sr. Batlle: És que quan especifiquem molt, perquè especifiquem molt i quan especifiquem 
poc, perquè especifiquem poc. Llavors, nosaltres demanem doncs això, simplement que de 
cara a millorar es pugui demanar l'opinió a les persones del que més ha agradat o del que 
menys, i a més a més que es pugui fer a través de les xarxes, que és cost zero pràcticament. 

Sr. Tintoré: Si us sembla, el que és la moció, votem que no. 

Sr. Batlle: Si et sembla, podem modificar aquest punt, ficar-hi que l'enquesta aquesta sigui 
per les xarxes, i la voteu a favor. 

Sr. Tintoré: Si us sembla, el que és la moció, votem que no. El que sí que agafem és el 
compromís, aquí amb la regidora, de traslladar aquesta petició de possible enquesta i que la 
Comissió de Festes ho valori. 

Sr. Alcalde: Molt bé, passem a la 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. 

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A RECLAMAR LA 
INSTAL·LACIÓ DE BARRERES ACÚSTIQUES ALS LATERALS DE L’AUTOPISTA. (R.E. E/002420-
2017, DE DATA 07/07/2017). 

La Sra. Secretària dóna lectura de la següent moció: 

"La proximitat a l’autopista C-32 i l’elevada intensitat de trànsit que aquesta suporta porten 
a que el soroll i la pol·lució generats per aquest trànsit pertorbin les condicions de vida i 
afectin la salut de molts premianencs i premianenques, especialment dels que hi viuen més a 
prop. 

Hi ha estudis que corroboren que els nivells de contaminació acústica als quals s’arriba a 
prop de l’autopista són superiors als autoritzats legalment. 

Les mesures a adoptar (pantalles acústiques, que poden ser complementades amb una 
pantalla vegetal que capturi part dels gasos generats pel trànsit) són senzilles i no 
especialment costoses. 

A més, els peatges d’aquesta autopista generen recursos més que suficients per finançar 
aquestes actuacions, i és de fet obligació de la concessionària adoptar les mesures pertinents 
per prevenir o pal·liar els seus efectes contaminants. 



 

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

ACORDS 

PRIMER.- Requerir al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi a la concessionària 
ACESA la instal·lació de pantalles acústiques a la C-32 al seu pas per Premià de Dalt allà on no 
hi ha protecció acústica i hi ha habitatges o altres espais afectats. 

SEGON.- Instar també al Govern de la Generalitat de Catalunya a exigir a la concessionària 
ACESA el plantat o reforç de vegetació per capturar gasos emanats del trànsit i protegir de la 
contaminació els habitatges i espais propers. 

        TERCER.- Difondre aquests acords i fer-los arribar al Govern de la Generalitat de Catalunya 
als efectes corresponents." 

Sr. Alcalde: Intervencions? 

Sr. García: Bé, bàsicament ja ho explica la moció mateixa, és bastant clara. 

Simplement demanem doncs això, que en els espais on hi ha habitatges a prop de l'autopista 
i els pot suposar una molèstia el soroll, i és una petició que s'ha fet en diverses ocasions i 
se'ns ha fet arribar també per part de veïns de la zona, doncs això, que es demani a 
l'empresa concessionària, que és la que ho ha de fer, que es miri d'instal·lar aquestes 
pantalles acústiques, que poden ser de diferents formes i que poden també ser en part 
vegetals perquè tampoc hi hagi un impacte visual. 

I sobretot remarcar doncs que els diners que costaria implementar això ho hauria de pagar 
l'empresa mateixa, òbviament, la concessionària de l'autopista, que ja ho hem pagat 
diverses vegades, repetidament, i per tant té els diners suficients precisament per fer 
aquestes actuacions de millora, que és el que ha de fer la concessionària, no? 

Simplement és això. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Intervencions? 

Sr. Bailón: Bien. Nosotros en esta moción nos abstendremos porque en la pasada legislatura 
el grupo municipal ya presentó una moción parecida y, bueno, realmente ya hablaba de lo 
mismo. Y entonces, como ya sabemos que hay una partida presupuestada y tenemos la 
esperanza de que se realice bien pronto, nos abstendremos. 

Muchas gracias. 



 

Sr. Tintoré: Bé, aquesta moció també la votarem en contra, no perquè no hi estiguem 
d'acord, que hi estem, perquè històricament aquest era un reclam que ja es feia des dels 
diferents ajuntaments, l'Ajuntament de Premià de Dalt també. Com deia, ja fa anys que es 
reclama. Entre tots els partits polítics, doncs s'ha aconseguit. Dic "s'ha aconseguit" perquè ja 
té dotació pressupostària per part de la Generalitat, en la qual s'ha de fer les intervencions 
que aquí es demanen. 

I per tant, doncs bé, es vota en contra doncs perquè ja està aprovat i ja té dotació 
pressupostària. 

Sr. Alcalde: Voleu fer algun altre aclariment? 

Sr. García: Sí, no, simplement tornar a remarcar que això ho pagui la Generalitat tampoc 
creiem que sigui la manera, quan és una concessionària la que està guanyant diners amb 
l'autopista des de fa dècades, que està més que amortitzada des de fa molt de temps, i per 
tant, els diners els hauria de posar l'empresa. I crec que en això hi estem d'acord. Per tant, 
també insistir en aquesta línia. 

D'altra banda, doncs preguntar si se sap si hi ha una data prevista perquè aquesta actuació 
es faci. 

Sr. Alcalde: Data prevista, no n'hi ha. El fet és... Esclar, aquest requeriment que ara exposeu 
ja fa anys que es va requerint, doncs, any rere any, per part de l'Ajuntament. Hi hagi qui hi 
hagi a l'Ajuntament, sembla que estiguem descobrint una cosa nova. Doncs fa anys que hi 
anem al darrere perquè qui ho ha de pagar, doncs... 

El fet que bé, que finalment doncs hi hagi una dotació econòmica per part de la Generalitat, 
doncs a nivell nostre, mentre se solucioni aquest problema, preferim que vingui des 
d'ACESA, està clar, però el fet és que tampoc sabem quina seria... Perquè esclar, estem 
parlant de totes les... a nivell d'autopistes, en diferents trams, i a veure quan ens toca el 
tram que ens cau a Premià de Dalt, no? Estem pendents d'aquest aclariment, i a veure quin 
és el desenvolupament d'aquest tema. Però esclar, històricament és un tema que ja ens ha 
preocupat des de fa molts anys i que, bé, que no és una cosa nova i que anem... fa molts 
anys que hi anem al darrere. 

I ja et dic, entre tots, i segur que a nivell del Parlament, de la CUP, tots... segur que en aquest 
aspecte tots ens hem posat d'acord per tenir aquests recursos quan ha sigut possible, no? 

Sr. Batlle: Només afegir que estaria bé també que als veïns i veïnes de les zones més 
afectades se'ls fes arribar la informació puntualment perquè això precisament ens ha arribat 



 

de gent d'allà que no sabia que s'havia tramitat això. Per tant, no s'està informant 
correctament la gent que hi viu. 

Sr. Alcalde: Bé... Molts veïns saben que hi ha aquesta preocupació. El que passa és que, 
esclar, com que porten molts anys i no s'ha pogut, doncs, realitzar... El que passa és que 
també donar la informació quan encara falta saber exactament com i quan, preferim doncs 
informar quan exactament sapiguem quan hi ha la previsió d'actuació, no? 

Per tant, passem a... 

Sr. Monleón: Si se'm permet... 

No, simplement dir-vos que com que aquesta esmena està aprovada per la CUP, doncs 
també seria bo que vosaltres parléssiu amb la gent de la CUP perquè puguin agilitzar els 
tràmits perquè es pugui fer això. 

Sr. García: Em sembla que haurem de parlar amb la CUP i amb altres grups amb els qui 
també tenim relació. 

Gràcies. 

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

 Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA), 13 vots en contra (PDeCAT, 
PSC, ERC-AM) i 2 abstencions (PP) dels membres que integren la Corporació. 

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

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT DE SUPORT A LA 
COORDINADORA D’ELECTES DEL MARESME. (R.E. E/002420-2017, DE DATA 07/07/2017). 

La Sra. Secretària dóna lectura de la següent moció: 

"Venen mesos crucials on està en joc construir la República Catalana independent o continuar sota la 
dependència de l’Estat espanyol. 

Ara més que mai cal treballar per garantir la celebració del referèndum sobre la independència i la fundació, si 
és aquesta la voluntat popular, de la República Catalana. Ens hi va, entre d'altres coses, recuperar i eixamplar 
drets socials i fer un Estat radicalment democràtic. 

La Coordinadora d’Electes del Maresme, constituïda el passat 3 de juny a Mataró, vol iniciar un treball unitari 
entre tots els càrrecs electes de la comarca del Maresme que comparteixin que el que està en joc és la 
democràcia i que defensin el dret a l’autodeterminació del poble català. 



 

La Coordinadora d’Electes del Maresme permet generar unes dinàmiques de coneixença i treball en equip entre 
els càrrecs electes de la comarca, els quals haurem de treballar colze a colze en defensa de la celebració del 
referèndum sobre la independència, en defensa de la República Catalana i contra la repressió de l'Estat. 

Amb aquestes dinàmiques, serà també possible donar suport i defensar a tots els càrrecs electes i ajuntaments 
del Maresme repressaliats per l'Estat per haver mostrat el seu suport a la declaració del 9N o per qualsevol altre 
acció o decisió que defensi la democràcia, la sobirania local, el dret a l'autodeterminació o la República 
Catalana. I el mateix respecte les institucions nacionals catalanes, els membres Govern de la Generalitat, del 
Parlament de Catalunya i parlamentaris, alcaldes i regidors d’altres comarques perseguits per les mateixes 
qüestions. 

La Coordinadora té la ferma voluntat de ser un espai per compartir informació, anàlisis, sensacions i dubtes 
entorn a les actuacions per garantir el referèndum sobre la independència. Així com també, estudiar i garantir 
l'aplicació de les lleis que el Parlament de Catalunya ha d'aprovar els propers mesos, o la recuperació i 
implementació de les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, òrgan considerat incompetent pel Parlament de 
Catalunya. 

Per tot això, insistint que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels 
posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya considerin respecte a la relació política de 
Catalunya amb l’Estat espanyol, proposeml’adopció dels següents 

ACORDS 

PRIMER.- L’Ajuntament de Premià de Dalt manifesta el seu suport a la Coordinadora d’Electes 
del Maresme. 

SEGON.- L’Ajuntament de Premià de Dalt treballarà per garantir la lliure expressió dels 
posicionaments que els ciutadans i ciutadanes d’aquesta vila i de Catalunya considerin 
respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 

TERCER.- L’Ajuntament de Premià de Dalt expressa la seva voluntat de col·laborar amb la 
Coordinadora d’Electes del Maresme fomentant, a nivell municipal, accions significatives per 
contribuir, conjuntament amb els ajuntaments de la nostra comarca, en l’exercici de la 
democràcia i, si és aquesta la voluntat popular, la construcció de la República Catalana. 

QUART.- Difondre aquests acords i comunicar-los a la Coordinadora d’Electes del Maresme." 

Sr. García: Bé, aquí també està bastant explicat en els acords, però bàsicament el que fem és 
donar suport a la Coordinadora d'Electes del Maresme, un suport que també volem sigui 
extensiu com a mínim als grups que també formen part d'aquesta coordinadora, en aquest 
cas seria el cas d'Esquerra i del PDeCAT en aquest Ajuntament. I bé, bàsicament aquesta 
coordinadora es va crear el passat 3 de juny. Alguns regidors d'aquest poble, doncs, hi vam 
assistir. 



 

I del que es tracta és de fer un treball unitari pel que fa al referèndum per part de tots els 
grups que hi donen suport i que hi treballen i també tenir... bé, tenir una actuació unitària 
també pel que fa al suport a càrrecs electes o ajuntaments que puguin ser perseguits 
judicialment d'aquesta manera, com hem vist diverses vegades. 

Bàsicament és això, i això, simplement doncs donar un suport a aquesta coordinadora en 
vistes a l'1 d'octubre. 

Sr. Alcalde: Intervencions? Per part del PP? 

Sr. Ruffo: Sí. Gracias, Sr. Alcalde. No vamos a entrar a defenderla porque ya… es más de lo 
mismo, no?, lo de siempre. Hablan ustedes de democracia y la purga que está habiendo 
últimamente en Junts pel Sí pues, hombre… Democracia, democracia en Junts pel Sí… 

Pero aprovechando la moción hoy queríamos sacar el tema, Sr. Alcalde, y se lo digo 
honestamente y sinceramente, pero ya que estamos pues le hago la pregunta porque ya 
aprovecho, ¿no? ¿Permitirá el alcalde que el 1 de octubre se hagan servir instalaciones o 
medios municipales para la celebración del referéndum que ha estado anunciado por el 
Gobierno de la Generalidad de Cataluña? 

Sr. Alcalde: Aquest tema no està a l'ordre del dia. Per tant l'invitem a la moció, a explicar la 
moció, i escolta'm, i quan hagi d'actuar ja actuaré de la manera que ho hagi de fer. 

Sr. Ruffo: No, pero el independentismo, hay que… No, pero valentía, ¿no?, 
independentismo. No sé, un poquito, un paso para adelante, ¿no? 

Sr. Alcalde: No, no. Vosaltres el que voleu aquí és fer postureo i el xou i les performances 
contínuament, com feu habitualment. 

Sr. Bailón: No, postureo no. Vostè sap el que és postureo, Sr. Alcalde? Postureo és 
d'independentista i no contestar la pregunta que volem, ja està. 

Sr. Alcalde: Per tant, us demano que us cenyiu al que diu la moció. Si us plau, us demano 
que us cenyiu al que diu la moció. 

Sr. Ruffo: No. Per tant, no? Diu la moció, i nosaltres preguntem al Sr. Alcalde si està d'acord 
amb això. 

Sr. Alcalde: Votareu a favor o en contra de la moció? Votareu a favor o en contra de la 
moció? 

Sr. Ruffo: Home... 



 

Sr. Alcalde: Estem parlant de la moció. 

Sr. Bailón: Ho pensarem, ho pensarem. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Resposta? 

Sr. Tintoré: Bé. Nosaltres en aquest cas farem una abstenció, abstenció perquè com és 
habitual en aquest Ajuntament, doncs nosaltres donem suport a totes les mocions que 
tinguin aquest caire però que siguin d'una manera oficial a través de l'ACM o de l'AMI. Per 
tant, doncs qualsevol moció que ens vingui avalada, com deia, per aquestes entitats en les 
quals estem adherits, doncs amb tota seguretat jurídica la votem a favor. 

En aquest cas és ja més un tema personal i per tant doncs faríem abstenció. 

Sr. Alcalde: Hi ha més intervencions? 

Sr. García: Bé, primer, no entenem sincerament això, perquè s'està fent a tots els pobles. Els 
partits que se suposa que ja hi estaven compromesos eren també el PDeCat. De fet, els 
regidors d'ERC també hi eren, en aquest acte. No entenem que no es voti a favor d'això quan 
això ve votat per les comarcals de tots aquests partits que he anomenat. Per tant, 
sincerament no ho entenem, però suposo que ja ho haureu de parlar vosaltres a nivell 
comarcal, però no té cap sentit. 

Després, volíem, si se'ns permet, fer... bé, llegir la nota de premsa de l'ANC que s'havia fet 
arribar, si li sembla bé a l'entitat, perquè òbviament... Val. 

Sr. Ruffo: Això no està a l'ordre del dia, Sr. Alcalde. 

Sr. Alcalde: Sí. Us demano que... No estem a... O sigui, estem parlant d'un tema que no té a 
veure ni amb una cosa ni amb l'altra. O sigui que estem barrejant temes que no tenen a 
veure una cosa amb l'altra. Si parlem de l'assemblea o de l'assemblea de càrrecs electes, 
doncs ho parlem, no? 

Per tant, jo us demanaria això, de dir, cenyim-nos a la moció, estem parlant d'aquesta 
coordinadora. A nivell d'aquest aspecte, tot el compromís d'aquest... bé, dels partits que 
estem en el procés és que tot el que vingui avalat per l'AMI i per l'Associació Catalana de 
Municipis, doncs ho votarem a favor. I el tema de càrrecs electes és un tema també personal 
i cadascú s'hi adhereix de la manera que cregui convenient, és un tema personal, i que 
establirem en el moment en què tinguem doncs l'aval de l'AMI o de l'Associació Catalana de 
Municipis, doncs ho votaríem a favor. 



 

Sr. García: Aquesta coordinadora està coordinada, valgui la redundància, amb la ICAT. Per 
tant... 

Sr. Alcalde: Correcte. I són temes... càrrecs electes de títol personal que estan dintre d'una 
coordinadora. 

Sr. García: No, a títol personal no. S'està fent a través dels partits polítics a nivell comarcal. 

Sr. Alcalde: Ja, però a títol personal, sí o no? 

Sr. García: No. Si no us hi voleu sumar, no us hi voleu sumar, però... 

Sr. Alcalde: Sí, perquè cadascú, és personal... és lliure de fer-ho o no fer-ho, a títol personal, 
no com a partit polític. 

Sr. García: De tota manera, demanem que es pugui llegir aquesta nota de premsa de 
l'entitat que s'ha demanat, i ja que ara no deixeu parlar el públic ni les entitats des del 
públic, doncs com a mínim que pugueu llegir-la vosaltres, si voleu. 

Sr. Alcalde: Ens delimitem al punt de l'ordre del dia. Si voleu parlar d'aquest tema, haver fet 
una pregunta relacionada amb aquest tema o haver fet una moció relacionada amb aquest 
tema. 

Sr. García: Bé, és que es va dir que el Govern ho faria, llavors així esperem que es faci. 

Sr. Alcalde: Doncs escolta, passem a votació. 

 Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA), 2 vots en contra (PP) i 13 
abstencions (PDeCAT, PSC, ERC-AM) dels membres que integren la Corporació. 

Sra. Secretària: Hi ha un empat. S'ha de fer una segona votació. 

Sr. Alcalde: Tornem a fer UNA SEGONA VOTACIÓ.  

 Sotmesa la moció a segona votació, per 2 vots a favor (CRIDA), 2 vots en contra (PP) i 
13 abstencions (PDeCAT, PSC, ERC-AM) dels membres que integren la Corporació. 

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

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A EVITAR QUE 
L’AJUNTAMENT ES VENGUI EL PATRIMONI, I EN CONCRET L’EDIFICI DEL JUTJAT DE PAU. 
(R.E. E/002420-2017, DE DATA 07/07/2017). 

La Sra. Secretària dóna lectura de la següent moció: 



 

"Des que es va saber la intenció del govern de traslladar el Jutjat de Pau a l’edifici de l’antic 
Ajuntament, hi ha hagut diverses propostes, tant des del govern com des de l’oposició, sobre 
possibles usos a donar a l’edifici fins ara seu del Jutjat de Pau. 

Però cada cop més s’ha anat confirmant que la idea del govern era i és vendre’s el patrimoni 
municipal, en aquest cas el de l’edifici on residia el Jutjat de Pau, tal com confirmaven els 
documents que el govern presentava el passat Ple, en què es diu que l’edifici “es vol 
desafectar per a la seva posterior venda” i que calen mobles nous “atès el trasllat provocat 
per la venda de l’immoble”. 

Considerem que cal preservar, posar en valor i donar usos al patrimoni, i més quan no hi ha 
la necessitat de vendre’l i quan aquest pot servir per suplir equipaments que manquen en 
aquest cas al centre de la vila. 

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

ACORDS 

PRIMER.- Comprometre’s a no vendre l’immoble on s’ha ubicat fins ara el Jutjat de Pau, amb 
tal de poder donar-li ús. 

SEGON.- Difondre aquest acord." 

Sr. García: Bé, molt breument perquè ja es diu aquí, bàsicament és això, o sigui s'ha estat... 

El que demanem en relació amb altres propostes que havíem fet anteriorment però en 
aquest cas simplement estem demanant que ja que en el darrer ple, en la documentació que 
se'ns va fer arribar, s'esmentava clarament que hi ha la intenció de vendre l'edifici on fins 
ara estava el Jutjat de Pau, cosa que se'ns havia negat anteriorment des del Govern mateix, 
doncs volem simplement remarcar que no creiem que vendre patrimoni municipal, i en 
aquest cas l'edifici del Jutjat de Pau, sigui la millor manera de fer política, de tenir ingressos 
en aquest municipi, sobretot tenint en compte que sempre s'està dient que estem sanejats, 
que no cal demanar crèdits, demanar préstecs. Per tant, que el que es faci és no demanar 
crèdits ni préstecs però es vengui patrimoni municipal per fer altres actuacions, doncs no 
creiem que sigui la manera, i sobretot tenint en compte que hi ha una manca de certs espais, 
com hem comentat altres vegades, a la part central del poble, on s'ubica aquest edifici, que 
podrien ser... bé, podrien ser resolts per aquest... bé, per fer una proposta en aquest edifici, 
no?, una proposta que podria ser com la que hem fet anteriorment o podria ser una altra. 

Simplement és això, no creiem que s'hagi de vendre el patrimoni i en aquest cas demanem 
que no es faci aquesta venda que es té prevista. 



 

Sr. Alcalde: Més intervencions? 

Sr. Bailón: Bien. Si hay que gastar dinero de los contribuyentes en reformar un espacio que 
realmente no necesitamos porque tenemos un proyecto de un nuevo ambulatorio, tenemos 
viviendas para que gente que se queda sin vivienda la pueda ocupar, tenemos un 
ayuntamiento nuevo, etcétera, etcétera, que son por poner un ejemplo entre otros usos 
primordiales, creemos y estamos totalmente de acuerdo en que se venda y que ese dinero, 
eso sí, que seguro que nuestro regidor lo invertirá bien, se invierta en nuestros ciudadanos. 

Sr. Tintoré: Bé. Aviam, actualment és un tema ja recurrent i que ja ha sortit i que ja hem 
posat sobre la taula en diferentes qüestions. Es coneix la posició d'aquest Ajuntament. 
Actualment no es pot donar, tal com està l'edifici, cap ús en concret. La reforma del mateix 
habitatge, la reforma, perdó, de la rehabilitació val més que l'habitatge i per tant no ho 
trobem adient. I a més a més, per últim, nosaltres transformem patrimoni, no venem per 
vendre. Si el venem és per fer una cosa millor. 

Sr. Alcalde: Més intervencions? 

No, jo us preguntaria, vosaltres què faríeu? En lloc de vendre patrimoni, transformar-lo o 
endeutar-nos? No? O sigui, l'opció vostra com és habitual és endeutar-se perquè dir... en lloc 
de vendre... Nosaltres l'opció que busquem és fer les coses sense endeutar-nos i sense haver 
d'apujar impostos i que siguin sostenibles. Són les tres... els tres manaments que tenim a 
l'hora de fer coses. 

El que és fàcil és anar al banc i demanar diners i demanar crèdits i... com ha fet tothom 
durant aquests anys de la crisi, i al final, al final això s'ha de pagar i s'ha de pagar diverses 
vegades, no? I estem en aquesta situació perquè durant molts anys hem actuat d'aquesta 
manera, no de la manera que habitualment doncs actueu vosaltres, és a dir, vinga, va, anem 
a demanar crèdit, anem als bancs, i al final qui ho ha de pagar és el ciutadà amb interessos, 
no? 

Sr. García: Quan dius "vosaltres" vols dir...? Perquè hem governat tantes vegades que... 

Sr. Alcalde: Perquè és habitual. Si haguéssim aprovat totes les mocions o totes les voluntats 
que teniu per fer les coses, estaríem ara arruïnats, estaríem arruïnats si haguéssim aprovat 
totes les mocions de tot el que heu volgut proposar durant aquests dos anys i escaig, no? Ja 
prou despesa tenim, que heu anat fent... I si s'hagués de comprar tot el que creieu que hem 
de comprar... 

Sr. Batlle: Nosaltres faríem la feina a meitat de preu, Sr. Alcalde. 



 

Sr. Alcalde: Sí, sí, a meitat de preu però segur que endeutat i arruïnat l'Ajuntament. "Com 
que som antisistema, doncs a carregar-nos el sistema", està molt bé. 

Sr. García: Gràcies per la demagògia. Nosaltres ja hem dit quina seria la nostra proposta en 
aquest cas, ja està clara. 

Sr. Alcalde: La demagògia antisistema que es volen carregar el sistema, això és normal, en 
això sí que sou coherents. 

Per tant, passem a votació. 

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

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

9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A LA RECUPERACIÓ DEL 
FLABIOL COM A INSTRUMENT TRADICIONAL DE LA COMARCA. (R.E. E/002420-2017, DE 
DATA 07/07/2017). 

La Sra. Secretària dóna lectura de al següent moció: 

"Atès que el flabiol és un instrument tradicional antigament estès a la comarca del Maresme 
utilitzat en diversos actes culturals i festius. 

Atès que en moltes escoles, els alumnes acostumen a tocar la flauta dolça, un instrument de 
similar característiques (vent amb bisell). 

Atès que és primordial per a la prospecció cultural dels nostres infants i joves el coneixement 
de les nostres arrels i tradicions. 

Atès que el flabiol conjuntament amb el tamborí, fan que l'alumnat tingui un coneixement 
musical més ampli, ja que aquest els aporta dos aspectes diferents (percussiu i harmònic). 

Atès que diverses escoles ja han apostat per la inclusió de l'instrument a les aules. 

Atès que diverses entitats i festivitats del municipi és podran veure beneficiades pel projecte 
de la recuperació d'aquest instrument. 

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

ACORDS 



 

PRIMER.- Proposar a les escoles públiques del municipi i a l’Escola Municipal de Música de 
Premià de Dalt la inclusió i recuperació del flabiol. 

SEGON.- Facilitar als centres educatius del municipi les ajudes necessàries per a la realització 
d’una prova pilot en l’adopció d’aquest instrument a l’aula en cas que els docents hi estiguin 
interessats. 

TERCER.- Difondre aquests acords." 

Sr. Alcalde: Intervencions? 

Sr. Batlle: De fet, no sé si explicar-la o no, no sigui que ens arruïnem. Però bé... 

Primer de tot, explicar què és el flabiol. El flabiol és un instrument tradicional a... no només a 
Catalunya sinó a les illes Balears i a la resta dels països catalans. En trobem de molt 
diferents. Actualment... Segurament el coneixeu perquè és el que es toca a la cobla però 
antigament aquí, a la zona del Maresme, s'havia tocat flabiol i tamborí una mica diferent del 
de la cobla, vale? 

És un instrument molt similar a la flauta. N'he portat un exemple. És una mica més petitonet 
i la digitació és una mica diferent i moltes vegades, quasi sempre, s'acostuma a tocar amb un 
tamborino, no?, que és un instrument de fusta amb una base de pell, i antigament els 
bordons, que és el que fa ressonar la pell, estava feta de tripes. 

Ara que sabeu què és el flabiol, anem a la proposta. 

La proposta de la Crida bàsicament és doncs proposar a les escoles municipals i a l'Escola de 
Música la recuperació i la incorporació d'aquest instrument a les aules, no?, pel fet que és el 
que es tocava antigament doncs aquí, a la nostra comarca i a la part del Vallès. El preu és 
bàsicament similar al d'una flauta, vull dir que el cost és molt reduït. A més a més, això porta 
a part de la recuperació històrica, no?, als nostres alumnes, com que és un instrument de 
vent, o sigui harmònic, i l'altre que l'acompanya és percussiu, doncs tenen una mica més de 
coneixement de diferents aspectes musicals. 

Ja hi ha moltes escoles que arreu del país ho han fet i estan recuperant el flabiol i a més a 
més, des de la Crida entenem que moltes entitats com geganters o altres balls es podrien 
nodrir d'aquests nous músics que poguessin sortir amb aquests instruments. 

Llavors, bàsicament el que demanem és això, que es proposi a les escoles la incorporació del 
flabiol com a instrument i facilitar als centres educatius del municipi doncs les ajudes 



 

necessàries per realitzar una prova pilot d'aquest instrument a l'aula en cas que els docents 
hi estiguin interessats, i al final, doncs difondre aquests acords. 

Sr. Alcalde: Hi ha intervencions? 

Sr. Bailón: Bien... El fondo de la moción, no vamos a mentir, no es un mal fondo, etcétera, 
etcétera, pero entramos otra vez en el tema del pleno anterior donde salió algo también 
relacionado con la educación y nuestro posicionamiento, y lo voy a decir claro por si salen 
nuevas mociones, es que el Pleno no tiene potestad para decirle a los profesores qué tienen 
que enseñar, cuándo tienen que enseñar, cómo tienen que enseñar, bla-bla, bla-bla, bla-bla, 
porque no somos quien, no somos quien. Para eso ya hay unos grandes docentes que 
estudian, que trabajan en ello, que están continuamente con ello y que deciden qué es lo 
que se tiene que enseñar a los niños. No hay más. 

Sr. Tintoré: Bé, arruïnar, no ens arruïnarem, eh? Però les mocions s'han de presentar amb 
cap, eh? Perquè aquí estem una mica amb el mateix. 

Primer, l'Ajuntament no té competència en això. Primer... no, no, no hi té cap competència. 
Segon, primer s'ha de preguntar abans de presentar-ho en forma de moció. Vosaltres sabeu 
si les escoles ho veuen bé, si tenen aquesta necessitat, si l'Escola de Música, si les ampes? 
No ho sabem. Llavors, el que no farem... I els altres instruments, què fem amb la guitarra, 
què fem amb el tamborí, què fem amb la gralla? O sigui que provem aquesta, després 
haurem d'anar sumant-hi instruments? 

Per tant, com a moció votem que no, però sí que traslladarem com veuen, doncs, aquesta 
proposta tant l'Escola de Música com les ampes, i en funció del que responguin, doncs ja 
mirarem si som capaços de poder-ho articular. Però com a moció, direm que no. 

Sr. Batlle: Potser és problema meu de lectura, eh? Però no entenc la diferència del que has 
dit del que diu a la moció. O sigui, diu: "Proposar a les escoles públiques del municipi i a 
l'Escola de Música municipal de Premià de Dalt la recuperació... la inclusió del flabiol", i diu: " 
Facilitar als centres educatius del municipi les ajudes necessàries per a la realització d’una 
prova pilot en l’adopció d’aquest instrument a l’aula en cas que els docents hi estiguin 
interessats." És a dir, no hi veig la diferència. 

Sr. Tintoré: Primer preguntarem i si ho troben interessant, ho posarem en marxa. 

Sr. Batlle: És el que t'està dient... 

Sr. Tintoré: A la moció, estem amb el mateix. És que sempre presentem mocions... 



 

Sr. Batlle: Però és el que t'està dient la moció, que proposeu i pregunteu. 

Sr. Tintoré: I els altres instruments? Si ara suposem que és que sí, després anirem pel 
tamborí, anirem per la gralla... 

Sr. Batlle: Però el tamborí es fa... Són instruments... 

Sr. Tintoré: Qui et diu tamborí, et diu guitarra o et diu gralla, eh?  

Sr. Batlle: Són conjunts. 

Sr. Tintoré: D'acord. 

Sr. Batlle: I la guitarra, doncs és una pena que no es faci. De totes maneres... 

Sr. Tintoré: Doncs ho preguntarem generalitzat. Si ha de ser el flabiol o ha de ser algun altre 
instrument. 

Sr. Batlle: De totes maneres, el rerefons marc de la moció, per què el flabiol i no una gralla? 
Doncs perquè és un instrument de recuperació de la nostra comarca. Bàsicament era per 
això. És a dir, la gralla, en realitat s'ha estès molt a nivell de Catalunya però aquí, al 
Maresme, poc es tocava. És per això que és el flabiol. Si estiguéssim al Camp de Tarragona, 
segurament es diria d'incorporar la gralla. 

Sr. Tintoré: Bé, repeteixo, eh? Preguntarem si hi ha aquesta necessitat i com ho veuen i en 
funció, doncs ho tirarem endavant o no. 

Sr. Alcalde: Molt bé. 

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

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

 

ALCALDIA 

10. RENÚNCIA DEL SR. DAVID ROVIRA RUIZ AL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT. 

La Sra. Secretària dóna lectura de la següent proposta: 



 

"Vist l’escrit presentat el passat dia 20 de juny de 2017, amb RGE número 3613, pel Sr. David 
Rovira Ruiz, per mitjà del qual formula la seva renúncia al càrrec de Regidor d’aquest 
Ajuntament. 

Vist que el Sr. David Rovira Ruiz, va prendre possessió del càrrec de Regidor, a la sessió 
plenària del dia 13 de juny de 2015, per la candidatura presentada a les eleccions municipals 
del dia 24 de maig de 2015, pel partit de Convergència i Unió (CiU), actualment Partit 
Demòcrata Europeu Català (PDeCAT). 

Atès que l’article 9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, determina la 
renúncia com a causa de la pèrdua de condició de Regidor. 

Atès que el mateix article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
estableix que la renúncia s’haurà de fer efectiva per escrit davant del Ple de la Corporació. 

Atesa la instrucció de la Junta Electoral Central, del dia 10 de juliol de 2003 (publicada en el 
BOE de data 18 de juliol de 2003), que regula la substitució dels càrrecs representatius locals, 
i en la qual s’assenyala: que quan es presenti un escrit de renúncia del càrrec de Regidor el 
Ple de l’entitat local del qual formi part prendrà coneixement de la renúncia, i als efectes de 
procedir a la substitució, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Règim Electoral 
General, trametrà una certificació de l’acord adoptat a la Junta Electoral competent, indicant 
expressament el nom de la persona que a judici de l’Ajuntament li correspongui cobrir la 
vacant. 

Atès que de conformitat amb la llista de candidats presentada per Convergència i Unió (CiU), 
actualment Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), a les eleccions del 24 de maig de 
2015, segons la proclamació definitiva, realitzada per part de la Junta Electoral de Zona de 
Mataró en data 25 d’abril de 2015, i publicada al BOPB en data 28 d’abril de 2015, el 
candidat a qui en principi li correspon, per ordre de substitució, és la SRA JOSI DURAN 
CUTILLAS. 

Vist l’informe emès per la Secretaria General de data 20 de juny de 2017. 

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: 



 

PRIMER.- PRENDRE RAÓ I DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA AL 
CÀRREC DE REGIDOR d’aquest Ajuntament presentada pel SR. DAVID ROVIRA RUIZ, en data 
20 de juny de 2017, amb RGE 3613. A les eleccions locals del 24 de maig de 2015, el Sr. David 
Rovira Ruiz va presentar-se com a cap de llista de la candidatura presentada per 
Convergència i Unió (CiU), actualment Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT). Va ser 
escollit i va prendre possessió del càrrec, en Ple del dia 13 de juny de 2015, a la sessió 
constitutiva de l’Ajuntament. 

SEGON.- SOL·LICITAR DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL, als efectes de procedir a cobrir la 
vacant de Regidor, que expedeixi i trameti a aquest Ajuntament la credencial acreditativa de 
la condició de regidor electe a favor del candidat que segueix l’ordre de la llista electoral de 
la candidatura presentada a les eleccions locals del 24 de maig de 2015 per Convergència i 
Unió (CiU), actualment Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), la SRA. JOSI DURÁN 
CUTILLAS. Pel cas de renúncia anticipada d’aquesta candidata se sol·licitarà credencial a 
favor d’aquella persona que correspongui segons l’ordre de la llista electoral.  

TERCER.- FER CONSTAR que un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de 
Regidora electe es notificarà de forma fefaent per la Secretaria General a la persona 
interessada, als efectes pugui prendre possessió del càrrec de Regidora d’aquest Ajuntament, 
a la primera sessió plenària que tingui lloc, previ jurament o promesa del càrrec de Regidora 
d’acord amb la fórmula establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia 
presentació de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de possibles 
incompatibilitats i sobre qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui 
proporcionar ingressos econòmics d’acord amb el que disposa l’art. 75.7 de la Llei reguladora 
de les Bases de Règim Local i art. 163.1 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, segons el model 
aprovat pel Ple municipal en data 9 de maig de 2011.  

QUART.- TRAMETRE un certificat del present acord, juntament amb la resta de documentació 
necessària, a la Junta Electoral Central als efectes legals oportuns i en especial per tal que 
procedeixi a l’emissió de la credencial acreditativa a favor del candidat que correspongui. 

CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord al SR. DAVID ROVIRA RUIZ, als portaveus dels grups 
polítics municipals, a la resta de membres de la Corporació, a la Secretària, la Intervenció i a 
la Tresoreria als efectes legals oportuns.” 

Sr. Alcalde: David, quan vulguis. 

Sr. Rovira: Bé, bona nit. Moltes gràcies. 



 

Abans de res, demanar disculpes per llegir aquestes paraules, perquè sembla que no ho 
porti preparat, que ho porto, però és que parlar en públic i jo no som compatibles i si no ho 
faig així, no ho faig. I tot i així, ja ho veurem. 

No voldria marxar sense abans donar les gràcies sobretot a en Josep per haver-me donat 
l'oportunitat de fer una cosa tan maca com és treballar pel meu poble en un àmbit tan maco 
com són l'Ensenyament i l'Esport, àrees cabdals en el creixement dels nostres nanos. Ha 
estat un honor i un privilegi i quedo en total disposició d'aquest Ajuntament per al que se'm 
necessiti. 

Només tinc paraules d'agraïment per a tots i cadascun dels treballadors i treballadores 
d'aquest Ajuntament, que m'han fet la feina de regidor molt fàcil. No voldria deixar-me ni a 
ningú ni a cap departament, perquè com ja saben tots els que em coneixen, sóc un autèntic 
desastre amb els noms i de ben segur que em deixaria algú. Però vull donar només un nom, i 
és el de la Secretària, el de la Mireia Boté, que tan seriosa que sembla aquí, als plens, és un 
encant i que mai té una mala cara per a ningú i que t'ajuda en el que pot i en el que no, i això 
per als que entrem nous és impagable. 

Voldria donar les gràcies també tant al tècnic com als treballadors de l'àrea d'Esports i a les 
administratives de les dues àrees, la Mercè i la Lourdes, i voldria fer una menció molt i molt 
especial a l'Elisenda Gummà, directora de les escoles bressol, tècnica en ensenyament, una 
tot terreny increïble i compromesa i una autèntica crac, que li encanta treballar en xarxa 
amb tots els departaments de l'Ajuntament però igual que a mi, no li agrada sortir mai a les 
fotos. Que la perdo com a companya però de segur que la guanyo com a amiga. 

Com no, també agrair als meus companys de viatge: la Mònica, l'Emma, en Font, l'Alejandro, 
la Magda, l'Ana Mari, en Marc, en Josep, en Toni, en Carles, en Ginés, l'Imma i en Paco. 
Gràcies a tots per l'ajut i el recolzament i gràcies per la feina que heu fet pel... que feu pel 
poble, de vegades desagraïda, però ja sabem que no plou mai a gust de tothom. 

Ha estat un honor i un autèntic plaer treballar amb tots vosaltres. Faig extensibles les 
paraules que he dedicat a l'Eli i malgrat que perdo 13 companys, vull creure que he guanyat 
13 amics. 

Tot i que no he tingut massa tractes amb els dos grups de l'oposició, i això no sé si és bo o és 
dolent, no els tinc cap retret a fer. Bé, sí, un: amb tan poc com us he tractat fora dels plens, 
diria que sou com el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sou gent collonuda però comença el ple i us 
transformeu. 



 

Us animo a tots a seguir treballant pel poble com fins ara i espero seguir veient-vos pel 
poble, ara sí com un ciutadà més. 

Moltes gràcies i fins aviat. 

Sr. Alcalde: Ara, si voleu intervenir els regidors, si voleu intervenir a nivell personal cadascú 
de vosaltres. Jo seria l'últim a intervenir. 

Sr. Bailón: Bé, parlo jo pel grup. David, hem parlat en diverses ocasions. Entre altres coses, a 
tu i a mi les màquines ens ajunten molt, de vegades. I dir-te que, bé, dintre de tot el ple és 
política i no deixa de ser política, i les persones no s'han de valorar per la política sinó per 
com són, i nosaltres també et valorem magníficament tant aquí com a fora. Un plaer. 

Sr. Alcalde: Voleu intervenir? 

Sr. García: Sí, una mica... Està bé, la pulleta aquesta del final, però... però dir que, bé, això, 
com a persones, sincerament no hi veig la diferència. Crec que som molt conseqüents amb el 
que diem dins i fora del ple i per tant en aquest cas no considerem que ningú es transformi 
en el ple. Potser sempre hi ha una mica de diferència quan t'has de posar a fer política, no? 
Això, crec que per part de tothom, però al final tots som persones i crec que és bo que ens 
puguem portar com a persones civilitzadament, pensem el que pensem, tot i que tinguem 
les nostres diferències. 

Per tant, bona sort i... i bé, i benvinguda la nova regidora, i esperem seguir-nos veient pel 
poble i treballant pel poble de diferents maneres. 

Gràcies. 

Sra. Fernández: David, ja fa molts anys que ens coneixem, en el tema d'ensenyament. Tu 
eres president d'una AMPA, jo d'una altra. Sempre hem parlat molt del tema 
d'ensenyament. I bé, agrair-te la feina que has fet com a regidor. I ja sabem que podem 
comptar amb tu, i espero que t'apuntis a ser membre del Consell del Poble. A veure si tenim 
la sort que surtis i encara continuem treballant amb tu. 

Que vagi molt bé, i ens continuem veient. 

Sr. Marin: Bé, David, ha sigut un plaer coneixe't. No massa temps, no teníem el plaer... jo, 
precisament, de coneixe't abans de... o molt poc, però penso que he tingut la sort, com 
molts companys que han passat per aquí de regidors, de fer, penso, amistat, no forta però 
penso que això comença ara, i sobretot amb totes aquelles persones que en algun moment 
de la seva vida dediquen el seu temps a treballar pels altres, doncs els honora, i això diu molt 



 

de la persona, i de tu diu molt, i el teu compromís és innegable. I donar-te les gràcies per 
això i ànims, i espero que ens seguim veient per molt temps. 

Sr. Medina: Sí, sí, avui et tocarà aguantar que parlem tots. 

Jo et vull agrair la feina, l'esforç, la dedicació, la complicitat. En ser nous, també crec que ens 
hem ajudat personalment molt i en el meu cas, jo no et coneixia abans d'estar a les llistes 
junts i en el meu cas sí que guanyes un amic, i per molts anys. I endavant i gràcies també per 
la conseqüència, perquè quan algú veu clar que no pot arribar a tot i ha de prioritzar una 
sèrie de coses i és conseqüent amb això, també l'honora i crec que és molt important. 

Gràcies. 

Sr. López: Jo, David, jo no parlaré. Si de cas, m'aixeco... 

Sra. Escolano: David, ha estat un plaer coneixe't. No et coneixia abans, però hem hagut de 
treballar plegats. Diguem "hagut" perquè vam venir aquí a treballar i ens ha tocat compartir 
regidories, compartir projectes i treballar en xarxa les diferents regidories, això és el que 
volia dir. I crec que hem treballat molt bé. 

Personalment et trobaré molt a faltar perquè hem aconseguit treballar plegats molt bé i bé, 
jo, de fet, d'amics ja en tenia, jo he vingut aquí a treballar pel meu poble, però en el teu cas 
estic molt contenta perquè hem treballat i he aconseguit un amic, i crec que de tota aquesta 
taula, m'atreviria a posar la mà al foc que ets la persona més honesta que conec. Moltes 
gràcies per tota la feina, per la coherència, per haver estat aquí i per haver-nos conegut. I 
seguirem la teva petjada. Jo et portaré al costat. 

Gràcies. 

Sr. Font: Bé, David. Jo sí, t'haig de dir que ja fa uns anys que ens coneixem. Fa quatre dies 
estaves jugant a bàsquet, que en el seu dia jo n'era el president, tu eres encara un marrec. I 
sí que vertaderament, aquesta vegada, quan has entrat a l'Ajuntament m'has sorprès per la 
teva actitud, les teves ganes, el teu punt d'honor i la teva honestedat. 

Només t'haig de dir una cosa, David: fins demà. 

Sr. Tintoré: Com que ha parlat gairebé tothom, jo no en tenia cap intenció, però només ho 
diria com a anècdota: quan ens vam conèixer tu i jo, David, vam tenir un estirabot d'aquells 
de tela marinera. Tu eres president de l'AMPA, jo portava les entitats, no ens vam entendre 
en un tema i... Però bé, que és com a anècdota, que no s'ha tingut per res present i que hem 



 

treballat i que ha sigut de debò un honor haver-te conegut més íntimament i a nivell de 
col·laboració, eh? 

Que et vagi molt bé. 

Sr. Alcalde: No sé si vol dir alguna cosa la Secretària. Si no... 

Bé, David, jo... jo ja et dic, si el Josep Font era el president, jo era també un dels jugadors de 
bàsquet. Dic el David, era petit, però no tan petit com... Era dels pivots, eh? Dels pivots, vam 
compartir doncs l'equip de bàsquet de petits i després ens vam retrobar, doncs jo amb 
l'Ajuntament, tu amb l'AMPA. Bé, hem passat moltes èpoques junts i tant de petits com de 
més grans, jo, agrair-te la feina, el suport, la dedicació i aquesta coherència de dir... Ostres, 
no es troba... de dir: "No puc per temes personals, temes doncs laborals", no per la il·lusió i 
ganes, segur, però el fet de... doncs que canvien les circumstàncies i poder doncs dir: 
"Escolta'm, no és que no vulgui, és que no puc", no? Per mi és un... Bé, a nivell d'Ajuntament 
és com si em traguessin un braç, eh?, a nivell d'Ajuntament. Esperem que el puguem anar 
tornant a reparar. 

Però que per part meva, doncs gràcies per tot el que has fet. Ens seguirem veient perquè 
segur que... estem molt a prop, al camp del Barça, o sigui, segur que ens seguirem veient. I 
res, dir-te que gràcies, gràcies per la feina feta. Tot allò que has anat sembrant durant 
aquests dos anys, segur que entre tots i amb la Josi, que s'incorporarà, ho anirem recollint, 
aquests bons... aquesta bona sembrada que has fet durant aquests anys. Segur que els fruits 
aniran sortint i gràcies a la teva feina i dedicació, doncs això tindrà el seu reconeixement. 

Gràcies, David, i fins sempre. 

Bé, aquest s'ha de votar, aquest punt l'hem de votar o no cal? Perquè si votem en contra et 
fem una... et fem una mala jugada. 

INFORME DE REGIDORIES 

Sra. Escolano: Bé, bon vespre de nou. 

Abans de començar amb l'informe de regidoria, com a regidora de Cultura i Arts Escèniques, 
m'ha agradat molt que presenteu mocions com la de la recuperació del flabiol, com la del 
suport a l'escola Bressola, i m'emprenya molt haver de votar en contra perquè als acords, 
sempre que ho poseu, sempre hi ha algun moment que ens lliga de peus i mans. 

Només volia dir que a títol personal com a regidora i com a persona humana que sóc, estic 
molt d'acord a recuperar els nostres instruments. És més, i si en podem afegir més, millor. 



 

Però no ens hi podem comprometre amb una moció, perquè llavors ens hi lliguem de peus i 
mans i no ho podem fer, i llavors és pitjor perquè llavors no serveix de res, i a mi m'agrada 
poder votar coses a favor que serveixin per alguna cosa. 

I dit això, bé, dir-vos que des de la regidoria de Festes estem molt contents i volem agrair i 
felicitar la participació tan gran en totes les activitats, tan positiva i tan gran a nivell de tota 
la població de Premià de Dalt. 

Vull donar les gràcies primer de tot a la Comissió de Festes, naturalment, perquè no només 
ha treballat aquests dies sinó durant tot l'any, i a tots els serveis tècnics de l'Ajuntament, al 
Toni Mitter, a la brigada, al Xavier Bolívar amb el cap de la brigada, a la Policia, a tots els 
serveis tècnics, perquè hem fet pinya. La fem sempre però jo crec que aquest any l'hem fet 
des de fa molts dies molt ben feta i ha servit perquè no hi hagués cap incident, cap problema 
durant la festa major. 

Podríem tenir una festa major millor? Segurament. Ha sigut bona? Jo crec que molt bona, hi 
ha hagut activitats per a totes les edats, des d'infants fins a cent anys, o cent i escaig, perquè 
tenim... tenim vilatans de més de cent anys i també hi han participat. 

Per tant, agrair i felicitar-vos per la festa major que hem fet aquest any, i seguint deixant la 
porta oberta com ja hem fet tots aquests anys a les propostes que vénen dels vilatans cap a 
la Comissió de Festes, i aquest any per exemple hem fet, hem proposta i hem programat 
propostes que ens havien arribat a la Comissió de Festes que ens havien fet vilatans, de gent 
jove, de gent gran. I després doncs hi han participat... els que hi han participat, doncs ens 
han felicitat. Jo crec que els hem de felicitar a ells per proposar-ho. Per tant, aquesta porta 
està oberta i... i bé, doncs això, felicitar el poble de Premià de Dalt per una gran festa major i 
una gran participació. 

Des de Joventut, dir-vos que tenim l'Estiu en Marxa i l'Estiu Jove en funcionament absolut, 
que està funcionant molt bé, que no hi ha hagut cap incident, ans al contrari. I dir-vos que 
precisament aquesta setmana, dimecres, tenim reunió a la Diputació per anar amb la 
diagnosi del retorn... Ens faran el retorn de la diagnosi del Pla Jove, que ja sabeu que hi vam 
posar les banyes perquè realment aquest any poguéssim tenir un Pla Jove intel·ligent, 
interessant i que funcionés per al poble de Premià de Dalt... Doncs estem ja en els últims 
tocs. 

I des de Cultura, us voldríem recordar el concert del Festival de Música del Maresme, que és 
aquest dissabte proper, aquest no, el següent, el 29 de juliol, que és als Jardins de Can 
Claramunt i està obert a tothom amb l'Orquestra de Cambra Catalana. Recordeu que el 
director és el senyor Joan Pàmies, que a més és el director artístic del festival, per tant... I 



 

que a més a més tocaran, l'Orquestra de Cambra Catalana, un tema, una cançó d'un autor 
d'aquí, Premià de Dalt, que és el senyor Josep Fecúndez. Per tant, és motiu d'orgull i espero 
veure-us-hi a tots. 

I com que el proper Ple és ja al setembre, crec, si no m'equivoco, no?, us haig de recordar 
que el 16 i el 17 de setembre tenim la festa Arrela't a la Cultura, ja ho sabeu, que és una 
festa que ens fa participar una mica de les nostres arrels, que intentem jugar amb tots els 
barris i amb totes les disciplines, i esperem que vingueu. Comencem dissabte a la tarda, 
acabem diumenge cap a les 8 del vespre, perquè ja sabeu que diumenge, si no, anem massa 
tard. I ja us ho anirem recordant, penjarem cartells. Però ja m'agradaria que us reservéssiu 
aquests dos dies perquè són dos dies de participació, de tallers i d'activitats, de música, del 
concert viatger, del tren, de moltes activitats i d'un menjar molt nostrat al parc Felicià Xarrié, 
però recordar-vos que és a tots el barris. 

Moltes gràcies, que passeu un bon estiu i gràcies, Sr. David Rovira, per la teva tasca. 

Sra. Cuello: Bona nit. 

Des de la regidoria de Promoció Econòmica, us informem que en aquest primer semestre del 
2017 hem gestionat 83 ofertes de feina i s'han cobert 57 llocs de treball amb mostraris de la 
nostra borsa de treball i també que la setmana passada el SOC, Servei d'Ocupació de 
Catalunya, va presentar els programes de suport de l'ocupació i es preveu que les 
convocatòries surtin entre juliol i setembre d'enguany. 

I res més. 

Bones vacances a tothom. I, David Rovira, gràcies per tota la teva feina, i bon amic i per 
sempre. Gràcies per tot. 

Sr. Tintoré: Bona nit de nou. 

Bé, com és habitual i gairebé no cal ni presentar-ho, eh? Però a partir del divendres 21 de 
juliol, doncs és la festa de sant Jaume. Concretament aquest any són quatre dies: divendres 
21 de juliol, dissabte 22, diumenge 23 i dimarts 25. La veritat, que està farcit d'activitats per 
a totes les edats. Sí que esmentaré una mica el pregó, perquè són aquí companys que tenim 
aquí a la taula, perquè el pregó anirà a càrrec del Sr. Paco Monleón, eh?, i anirà acompanyat 
acompanyat amb música de l'Adrià Barazon i també del company Jaume Batlle. 

Doncs bé, com deia, ho dic per no llegir-ho tot, però hi ha, de debò, moltes activitats. El 
mateix divendres hi ha Trivial i cinema a la fresca. Dissabte hi ha una masterclass i exhibició 
de skate, animació amb bombolles de sabó gegants, taller d'estels... En fi, potser a la nit, que 



 

és més, doncs la part potser més participativa, doncs tenim sopar a càrrec dels cuiners de la 
terra i ball de sant Jaume, el clàssic, amb l'orquestra Cocktail. I diumenge, la tradicional 
trobada de puntaires, la tradicional també podem dir ja festa d'escuma, doncs.. vermut, 
espectacle còmic de la companyia Chapertons, les sardanes. I dimarts, penso també com a 
novetat, oi?, doncs un espectacle fabulós de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà que ens 
presentarà Desconcerto. 

Per tant, doncs que tingueu tots molt bona festa major de sant Jaume. I recordar-vos també 
que el 5 d'agost, com és també ja habitual, doncs hi haurà la cantada d'havaneres 
organitzada per la Societat Cultural i Recreativa de Carnestoltes. 

Gràcies. 

Sr. Medina: Hola. Bona nit a tothom. 

Avui us n'anireu amb molta informació d'esdeveniments perquè com que no hi ha ple a 
l'agost, doncs totes les coses que vénen al setembre les intentem explicar. 

Aquest any, el 22, 23 i 24 de setembre, fem el cap de setmana d'Ulisses. L'any passat vam fer 
el dia d'Ulisses i aquest any ens hem engrescat a fer tot un cap de setmana. Com sabeu, el 
cap de setmana d'Ulisses vol ser una fira singular de Premià de Dalt, a partir del nostre 
patrimoni i d'una peça singular que és el plat d'Ulisses, que tenim en el museu i és única al 
món. 

Començarem divendres 22 amb un tast gastronòmic amb restauradors del poble i aquest 
any també amb restauradors convidats d'altres poblacions del voltant i seguirem amb un 
concert inaugural del Ramon Miravet. I això seran els actes de divendres. 

Dissabte al matí començarem amb actes que n'hem dit Descobrim el nostre patrimoni. 
Llavors, s'explicaran les dues escenes del plat d'Ulisses amb poesia, música i relat, amb la 
participació de l'Escola de Música, l'Associació de Relataires en Català, l'Associació d'Artistes 
de Premià de Dalt i el Museu. Hi haurà paral·lelament una activitat per a infants, que es diu 
Construïm el laberint de l'Odissea, i que aquí hi participa l'Escola de Música també. I tindrem 
la narració d'un conte d'aquesta construcció del laberint de la Maria Garriga. Després 
acabarem amb un refrigeri mediterrani. A la tarda-nit tenim el segon tast gastronòmic. 
Tindrem la participació de l'AMPA de l'escola Marià Manent amb l'arribada de la rua 
d'Ulisses i la participació del gimnàs del poliesportiu amb un flashmob. Seguirem amb un 
concert de petit format d'una veïna de la població, que és la Carla Sanz. I acabarem amb un 
espectacle de teatre musical amb 9’S A Cors, que és una de les companyies estables que 
tenim a la població. 



 

I diumenge, matí-migdia, és el dia que dediquem als esports. Com sabeu, l'any passat vam 
fer la primera Ulisses Atac, que és una cursa de superació. És dues curses amb una, és una 
cronoescalada més un descens. És d'aquí a Sant Mateu i de Sant Mateu, baixar. A les 7 del 
matí ja es podran recollir les acreditacions, samarretes. A les 8.30 farem l'inici de cursa. I el 
tast el canviarem una mica i no serà un tast gastronòmic, serà un tast-vermut. Aquí 
canviaran una sèrie de restauradors, també vénen cerveses artesanes. O sigui, és més un 
vermut d'acompanyament a tota l'activitat esportiva. I durant tot el matí tindrem activitats 
relacionades amb el món dels esports. Vindrà el César Cañas, posarem aquí una sèrie 
d'obstacles de biketrial i faran una sèrie d'exhibicions. Vindrà el Yago Martínez, que és un veí 
del poble campió de supercròs i de motocròs, etcètera. 

I després, per acabar, recordar-vos que també inaugurarem durant la setmana del cap de 
setmana d'Ulisses una exposició, que són Els Clicks d'Ulisses. No sé si recordeu que l'any 
passat vam fer una exposició d'Els Clicks viatgen per la història, i com que va tenir un gran 
èxit vam decidir encarregar les dues escenes del plat, amb Clicks, i la presentarem aquí, a la 
OAC, que estarà aquí permanent. També es podrà visitar durant el cap de setmana. I després 
aquestes dues peces formaran part de l'exposició permanent del museu. 

Moltes gràcies. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 

11. PREC DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIU A L’ENCREUAMENT EXISTENT ENTRE ELS 
CARRERS MARIMÓN, EL TORRENT DE LA BÒBILA, EL CARRER MATAGALLS I EL CARRER DE 
LA SELVA. (PREC NÚM. 1, R.E. 002411-2017, DE DATA 07/07/2017). 

Sr. Bailón: Bien, no quiero ser reiterativo en este tema pero voy a leerlo porque los vecinos 
de la Floresta, que frecuentan ese cruce, ya nos han hecho llegar varias quejas, no solo a 
nosotros, a otros grupos de este consistorio, y entonces, un poco, hago como la voz de estos 
vecinos. 

"Con el fin de terminar con la alta peligrosidad de este cruce, rogamos que el existente entre 
la “Calle Marimón”, el “Torrent de la Bóbila”, la “Calle Matagalls” y la “Calle de la Selva” se 
reestructure cambiando el poste publicitario a un lugar donde no reduzca la visibilidad a los 



 

coches que circulan por la “Calle de la Selva”, cambiando la señalización de “Ceda el Paso” 
por la de “Stop” en la “Calle Marimón”, igual que en la “Calle de la Selva” de “Stop” a “Ceda 
el Paso”, buscando rebajar el exceso de velocidad con el que circulan los coches en la “Calle 
Marimón” y por último, colocar pasos de peatones para que los vecinos puedan cruzar con 
seguridad."  

Gracias. 

Sr. Font: Bé. Com ja es va dir a l'altre ple, s'ha anat allà amb els tècnics perquè s'ho miressin. 
El pintor ha començat ja a anar pintant el poble, que veureu que s'ha anat pintant. Hi ha 
passos zebra i diverses coses. Té un llistat per anar fent, pinta molt de nits perquè durant el 
dia és una mica complicat. I jo crec que dintre d'aquest mes, finals de mes o així haurà 
arribat a la part aquella d'allà baix, i està previst. 

Sr. Bailón: I què farà? Canviarà l'stop i el ceda el paso? 

Sr. Font: Sí. Sí, canviarà l'stop, l'stop, el canviarà d'un cantó a l'altre, perquè té més sortida 
un carrer que l'altre. Llavors, és lògic que es canviï l'stop. 

Sr. Bailóno: I el poste? 

Sr. Font: El poste, això ja és un tema del paleta. Quan tinguem una cartellera per posar-la 
allà, farem el canvi del poste. 

Sr. Ruffo: Moltes gràcies. 

Sr. Font: No hi ha de què. 

12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PLAGA DE LA MOSCA 
BLANCA. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/002411-2017, DE DATA 07/07/2017). 

Sr. Ruffo: “¿A qué se debe la plaga de la mosca blanca? ¿En qué consisten las medidas que se 
están tomando al respecto? ¿Se tiene constancia de daños a los cultivos de plantas?” 

Sr. López: Hola, bona nit. 

El tema d'aquesta... el problema que genera aquesta plaga, doncs és una mosca blanca, una 
mosca molt petita com vostè diu, que es genera o parasita dintre de la figuera de moro, la 
qual cosa és aquesta planta la que s'està tractant i s'està mirant d'eliminar en totes les zones 
que tenim al poble, en zones verdes i terrenys que són de propietat municipal. A la resta dels 
terrenys, doncs el que fem és requerir als propietaris doncs que facin un tractament. 
Aquests tractaments, juntament... ens hem posat amb el Consell Comarcal, i s'estan fent 



 

unes proves per mirar de tractar a veure si amb això podem salvar l'espècie aquesta i 
eradicar la plaga. 

Del que sí que ens hem adonat és que tot això va començar a Collserola i ha anat pujant de 
mica en mica. A Collserola pràcticament no n'hi ha i és tot com un núvol que va passant. Vull 
dir, hi ha la part del Remei, que és on també en tenien ja des de l'any passat, i ja comença a 
baixar una miqueta el nivell. I tot això comença a augmentar en aquesta zona d'aquí. Vilassar 
de Dalt ha començat a tenir-ne també i tots els municipis que van cap amunt i... I quant als 
cultius, cap tipus de constància de res, eh? 

13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PODA REALITZADA EN 
DIFERENTS ZONES DEL MUNICIPI. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/002411-2017, DE DATA 
07/07/2017). 

Sr. Ruffo: “Hace meses, este GM se quejó de la poda que se había realizado en diferentes 
zonas del municipio. La respuesta fue que daba gusto pasear por las calles de Premià de Dalt. 
¿Siguen pensando que la poda se hizo correctamente?” 

Sr. López: Sí, i cada vegada confirmem amb més criteri que sí. De fet, les proves de les 
imatges que vostè m'aporta és la prova que els arbres estan començant a reviure perquè si 
no, no donarien tanta flor, que és el que passava abans. Vull dir, nosaltres ens acollim a un 
pla quadriennal que ens van fer els tècnics de Diputació i amb el qual, doncs cada quatre 
anys comencem a fer el cicle. 

Això, en els últims anys s'està demostrant que la majoria dels arbres i amb aquest estudi el 
van fer arbre per arbre, vull dir, i cada arbre té un sistema de poda diferent. Això és el que 
nosaltres estem seguint i amb aquest criteri ens estem adonant que la majoria dels arbres 
del poble comencen a donar flor i fulla, que abans li costava molt de fer. 

Sr. Bailón: Bien. Solucionado el problema de que ahora los árboles ya dan flor, etcétera, 
etcétera, el problema de que las calles están llenas de estas flores en el suelo, ¿cómo lo 
solucionamos? 

Sr. López: Aviam… Allà hi ha el cicle de neteja que fa la Pinassa, com qualsevol altre carrer o 
qualsevol carrer. Però si vostè creu que veure fulles o flor a terra és brutícia... Vull dir, 
considerem que és part de la natura. Per això són els altres. O tenim això o hauríem de 
treure els arbres. 

Sr. Bailón: Yo, no por contestarle a usted, ¿eh? Yo quiero que el Pleno, para que no me 
tomen como loco, si quieren yo les paso la foto que tenemos aquí de la calle. Por ejemplo, 
esta es la calle Noguera Pallaresa. El color del cemento, del asfalto, de todo, no se ve, es 



 

amarillo. Es amarillo, es decir, siempre puede haber una florecita en el suelo, no somos 
nadie aquí para quitarlo todo, pero es amarillo, o sea, no es que hayan cuatro flores. 

Sr. López: Bé, torno a dir el mateix. A veure, a part d'alguna queixa puntual, d'algun veí que li 
entra alguna flor a casa i... Però la resta, pràcticament estan d'acord amb el que li estic dient, 
ja l'hi puc garantir. 

14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA COL·LABORACIÓ PER PART DE 
L’AJUNTAMENT AMB L’ACTE REALITZAT EL PASSAT 8 DE JULIOL AL TORRENT SANTA ANNA. 
(PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/002411-2017, DE DATA 07/07/2017). 

Sr. Ruffo: “¿Por qué razón el Ayuntamiento tiene que colaborar en un acto separatista como 
fue la “charla–coloquio con Gabriel Rufián?” 

Sr. Tintoré: Bona nit. 

Bé, doncs com qualsevol entitat que està registrada dins de les entitats de Premià de Dalt i 
ens demana la col·laboració tipus material o suport de l'Ajuntament, etcètera, té els 
mateixos drets que qualsevol altra entitat, i hi col·laborem. I el que demanem a canvi és, ja 
que hi ha aquesta col·laboració, és posar l'escut de l'Ajuntament com a entitat 
col·laboradora. 

Sr. Ruffo: Però esclar, hi ha actes i actes, senyor regidor, senyor regidor. Un acte de caire 
polític on ha de participar l'Ajuntament i que ha de ser imparcial... Home, no sé jo. 

Sr. Tintoré: Però és una entitat més. Llavors, com que és una entitat política, no li deixarem 
les cadires? Si vostès fan un acte i ens demanen cadires i... i taules, els hi deixarem, vull dir... 

Sr. Ruffo: No, no, això per descomptat. I també posaran l'escut de Premià de Dalt si fem un 
acte del PP, o portem a un diputat del PP del Congrés dels Diputats, per exemple? 

Sr. Tintoré: En el reglament de les eleccions ja es diu que en els... diferents actes de partits 
polítics que es fan no ens barrejarem. Però repeteixo, això és com una entitat registrada. Dins 
de les entitats, si ens demana material, doncs l'hi donem com a qualsevol altre. 

Sr. Ruffo: No, si no ho diem pel material, ho diem per la col·laboració que surt en el cartell. 

Sr. Tintoré: Ja, ja. 

Sr. Alcalde: Bé, i a part d'això, doncs estem a l'AMI i estem també amb l'Òmnium i també 
col·laborem amb aquestes entitats que tenim conveni. 



 

15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PARALITZACIÓ DE LES OBRES 
DE CAN VILAR. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/002411-2017, DE DATA 07/07/2017). 

Sr. Bailón: “¿Era el propósito final de la paralización de las obras de Can Vilar el prestar 
aparcamiento a la feria del pueblo vecino? ¿Qué beneficio obtenemos con este hecho?” 

Sr. Font: En absoluto. No es que se pararan las obras, es que nosotros también estábamos 
de festa major, i en estar de festa major el problema és que no tenien tampoc gent, que saps 
que les coses les estem fent amb la brigada, no? Llavors, ells estaven ocupats aquí, allà ja ho 
paraven. Llavors, hi ha una proposta dels veïns, que és Premià de Mar, que tenien un 
problema com tenien d'haver de muntar la fira a la riera, i ara que el port estava en obres, 
se'ns va demanar si durant aquells quatre dies de la festa major podrien fer servir aquell 
aparcament. Ells van agafar, van posar-se les tanques, se'ls va dir que se n'havien de cuidar, 
van tenir una persona allà perquè entressin i sortissin els cotxes i sí, se'ls va deixar els quatre 
dies aquests. 

Sr. Bailón: Esto no es una cosa para usted, pero… Y no quiero que piensen que estoy 
totalmente en contra del pueblo vecino, etcétera, etcétera. Pero si por ejemplo ellos hacen 
una cosa rollo el shopping night en nuestro mejor día de fiesta y un montón de gente del 
pueblo se va allá abajo porque es una cosa atractiva, yo no considero, aunque haya buena 
relación, y me sabe mal por los vecinos realmente, ¿eh?, que se les tenga que ayudar y hacer 
estas cosas. Porque si ellos nos dan la espalda en nuestro mejor día de la fiesta mayor, qué 
quieren que les diga. No sé. Me parece bien, ¿eh? Hay que ayudarles, etcétera, etcétera, 
pero si, si… No moneda por moneda, pero que esta gente, pues… Y esto no va para usted, 
¿eh?, señor Josep, sino va al consistorio. Premià de Mar, tengo familiares, novia, etcétera, 
etcétera. Pero… Que nos respeten y nosotros les respetaremos, no hay problema en eso. 

Sr. Alcalde: Que aquesta pregunta no provoqui cap separació ni res. Però també dir-te que 
això va més enllà perquè també alternatives que ells proposaven dintre el seu territori era 
fer la carretera Vilassar, el tram de Premià de Mar... ai, de Premià, la carretera de Premià, 
d'un sol sentit, i fer-hi aparcament. També això ens podia perjudicar a nivell de Premià de 
Dalt i creiem que en aquell moment que encara no estava acabat... Un cop estigui acabat, la 
pista d'atletisme i tota l'activitat que hi ha... Doncs va coincidir en aquell moment que hi 
havia aquesta possibilitat, que era la millor alternativa, crec que per als dos. 

El que sí que et puc dir, que quan estigui acabat això tornarà a passar, i estarà acabat aquest 
mes. I la segona és que al setembre es començarà a posar en marxa la zona blava gratuïta 
que vam aprovar aquí tots, en el Ple, doncs a partir de setembre anirem, doncs a fer-ho, 



 

doncs per a residents, tipus ampliar la zona que hi ha al barri a tot el que és els carrers que 
vam aprovar en una moció... en una proposta en aquest Ajuntament. 

16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL PARC AQUÀTIC ILLA FANTASIA. 
(PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E/002411-2017, DE DATA 07/07/2017). 

Sr. Bailón: “Con las fiestas de verano del parque acuático de la Isla Fantasía los barrios 
adyacentes se llenan de coches y en algunas ocasiones, las personas que visitan el parque 
tienen comportamientos incívicos por las calles de nuestro municipio. ¿Tiene pensado el 
Ayuntamiento contratar a personal de apoyo para nuestro cuerpo policial con el fin de evitar 
estos hechos y mejorar la seguridad?” 

Sr. Font: A veure, la Isla Fantasía ja paga uns diners perquè hi vagi la policia. Si vostè va estar 
per allà, com bé va estar-hi el seu company, va veure que hi havia policia, hi havia Mossos 
d'Esquadra. Li diré que hi havia fins a quatre camionetes de Mossos d'Esquadra que van 
estar voltant per allà i portant la seguretat. Crec que va estar molt ben portada i parlant amb 
els Mossos d'Esquadra van dir que tot havia anat molt bé i que no hi havia hagut cap 
problema ni cap cosa incívica. 

Que els voltants s'omplen de cotxes? És... difícilment es poden omplir de cotxes. Poden 
transitar una miqueta però no poden aparcar perquè no hi ha aparcament, o sigui no... 
Abans encara hi havia algun aparcament però és que avui tant el barri com la Floresta està 
plena, o sigui que ja no hi van perquè no hi ha aparcament. I per la resta, ja et dic, tot va 
funcionar perfectament i ja et dic, l'Illa ja paga una quantitat perquè hi hagi la policia i hi va 
haver policia des del matí fins al vespre. 

17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL CAMÍ DEL MIG. (PREGUNTA 
NÚM. 6, R.E. E/002411-2017, DE DATA 07/07/2017). 

Sr. Bailón: “El pasado año transmitimos que en el Camí del Mig se cogían altas velocidades e 
instamos a instalar de nuevo mecanismos para reducir la velocidad en el tramo. A la 
pregunta se nos contestó que no había peligrosidad ni siniestralidad. ¿Por qué motivo 
entonces se han instalado finalmente badenes en el Camí del Mig”? Siendo una calle 
fronteriza con Premià de Mar, ¿Quién se ha hecho cargo de su instalación y/o inversión 
económica?” 

Sr. Font: Bé, estem amb allò dels veïns, no?, que molt bé has comentat llavors, el tema de 
veïnatge, no? O sigui, a veure, allà hi ha, com es va comentar l'altra vegada i mirat pels 
tècnics, no hi havia un perill de... greu de velocitats. Tot i amb això, l'Ajuntament de Premià 
de Mar, com que té la sortida del col·legi per aquella zona, ha posat els ressalts, un abans i 



 

un després d'on para l'autobús. Aquí se'ls ha demanat explicacions perquè a Premià de Dalt, 
com sabem, la línia parteix pel mig del camí del Mig: la meitat és Premià de Mar i l'altra 
meitat és Premià de Dalt. 

Ells van fer-ho però no ens van demanar ni permís ni ens van dir quan fer-ho i ho van pagar. 
O sigui, només hauria faltat que ens passessin la factura després, no?, sense parlar-ho. 

Sr. Ruffo: Falta de comunicación otra vez. 

18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PODA DELS ARBRES DE LA 
PLAÇA DEL MIL·LENARI. (PREGUNTA NÚM. 7, R.E. E/002411-2017, DE DATA 07/07/2017). 

Sr. Bailón: Bien, esto, directamente, a un vecino… no quiero decir el nombre, le entran la es 
ramas dentro de su patio, ventana, lo que sea. Y entonces me dijo, me pidió por favor si 
podía hacer esta pregunta, que es: “¿Con que frecuencia se podan los árboles de la “Plaça 
del Milenari”? ¿Hay alguna posibilidad de que se poden en estas fechas? ¿Se tiene en cuenta 
a los vecinos que puedan estar afectados por el sobrecrecimiento de las ramas?" 

Sr. López: Bé, la freqüència és un cop l'any, com tots. El que sí que és cert és que si aquest 
veí ens ve i només ens fa un truc, un cop de telèfon o ens presenta a nosaltres la queixa, 
segurament que hi anem amb els tècnics i si s'ha de retallar qualsevol branca, es retalla. Vull 
dir, el fet que passi primer per vostè, esperar un ple per arribar aquí... Han passat dos mesos 
i tindrà el menjador ple de fulles potser, eh? O sigui que no crec que sigui... no crec que 
estigui tan... envaint tant l'espai. Però si els tècnics ja han baixat, ho han mirat i... i si alguna 
fulla s'ha de tallar, evidentment que es talla.  

19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA CAMPANYA “LA HISTÒRIA 
D’ULISSES”. (PREGUNTA NÚM. 8, R.E. E/002411-2017, DE DATA 07/07/2017). 

Sr. Bailón: “¿Cómo puede ser que, según ustedes, un equipo de gobierno que apuesta tanto 
por el comercio local, se dejara todos los comercios colaboradores del Barrio Santa Anna – 
Tió en la campaña “La història d’Ulisses s’amaga entre el comerç de Premià de Dalt?” 

Sr. Medina: Bona nit. 

La campanya de dinamització comercial La història d'Ulisses s'amaga entre el comerç de 
Premià de Dalt, vigent del 16 de maig al 16 de juny, no ha obviat ni en el cartell de promoció, 
ni en el fulletó que explica la campanya, ni en la butlleta de participació, ni en l'explicació de 
la campanya feta a la ràdio municipal, ni en les diverses publicacions de la campanya, cap 
establiment participant ni en concret cap del barri Santa Anna, Santa Maria... Santa Anna-
Tió. 



 

La campanya ha generat que 96 infants coneguin el seu patrimoni, que es moguin amb els 
seus pares, avis, germans pels diferents barris i establiments participants. A banda ha 
generat unes 300... 

Sr. Bailón: No, si la campaña la conozco. No hace falta promocionarse. Es que siempre que le 
hago una pregunta, se promociona, usted. 

Sr. Medina:Perdone, perdone. 

Sr. Bailón: No sé qué tipo… 

Sr. Medina: No, un momento. 

Sr. Alcalde: Si us plau, deixem respondre. 

Sr. Bailón: Sí, pero yo quiero que me respondan a mi pregunta. No hace falta… La promoción 
no hace falta. 

Sr. Alcalde: Sí. 

Sr. Bailón: Lo metemos en la página web, Sr. Alcalde, y lo vemos todos. No hay problema, si 
yo lo leo todo. 

Sr. Medina: Sr. Bailón. 

Sr. Alcalde: Sí. Això... El que... Escolti, el que decideixo és: si ha de respondre, que respongui. 

Sr. Bailón: Sí, sin problema. 

Sr. Alcalde: Si va relacionat amb el tema, que acabi de respondre i respongui la pregunta. 

Si us plau, li demano que acabi d'escoltar i... 

Sr. Medina: Jo demano al president del Ple que igual que el Sr. Bailón té i exerceix el seu dret 
de preguntar, jo tingui el meu dret de contestar. 

Sr. Alcalde: Doncs vostè té el dret i... 

Sr. Medina: I si no, no contesto, y punto. 

Sr. Alcalde: Acabem l'explicació i... 

Sr. Medina: Y punto. 



 

Si jo crec que és pertinent el que estic dient per contestar-li, l'hi contesto, perquè vostè 
també està posant en dubte... 

Sr. Medina: Puc parlar jo? Estic contestant jo. 

Vostè també està posant en dubte el compromís d'aquest Govern sobre la promoció i l'ajut 
al comerç local. Ho posa a la pregunta. Llavors, jo crec que tal com estic contestant, li estic 
contestant aquest punt concret. I si a vostè no li interessa la contesta, ho deixem aquí. 

Sr. Medina: Ho deixem aquí. No. Aquí posa exactament: "¿Cómo puede ser que, según 
ustedes, un equipo de gobierno... que apuesta tanto por el comercio..."  

Sr. Medina: Sí? ¿Vale? ¿No dice esto? Usted... 

Sr. Alcalde: Escolta'm... Sr. Bailón, Sr. Medina... 

Sr. Medina: Perdone… ¿Usted dice esto o no? 

Sr. Alcalde: Escolteu-me, estem... 

Sr. Medina: En la campaña no se dejó ningún comercio fuera. Usted está hablando… 

Sr. Alcalde: Si us plau, Sr. Medina, Sr. Bailón. Hi ha una pregunta. Acabi de fer la resposta 
que tenia preparada, perquè no només vegi la pregunta, ja tot parla estrictament d'aquesta 
campanya, eh? Si us plau, acabem de respondre. Tranquil i... i fem la resposta. 

Sr. Medina: Jo li hauria de preguntar on ens hem deixat aquests establiments a la campanya. 
A la campanya no ens els hem deixat. 

Vostès, quan senten campanes, potser s'haurien d'informar. Vostè es refereix a un Facebook 
concret que comunicava el resultat del sorteig de la campanya… posterior a la campanya… 
Vostè es refereix a un Facebook concret que comunicava el guanyador del sorteig de la 
campanya. Sí, senyor. 

Sr. Bailón: No. 

Sr. Medina: Sí, senyor. 

Sr. Ruffo: Vostè ho sap? Per què ho pregunta si ho sap? 

Sr. Medina: Perquè és l'únic… 

Sr. Ruffo: És que no és aquesta la resposta. Però si vostè diu que sí, doncs sí i ja està. 



 

Sr. Medina: Perquè és l'únic lloc que durant unes hores... 

Sr. Ruffo: Propietari d'un establiment. Propietari d'un establiment. Ni Facebook ni res. Què 
Facebook parla vostè? Què diu? És que no... De què està parlant vostè, d'una xarxa social? 
No... Nosaltres les preguntes les fem anant al comerç, parlant amb el veí, no fem les 
preguntes... les traiem de les xarxes socials. 

Sr. Medina: Doncs els han informat malament. 

Sr. Bailón: Bé, potser no. 

Sr. Medina: No, potser sí. Perquè a cap punt de la campanya hem obviat cap dels comerços 
participants. 

Sr. Bailón: Bé, bé. Doncs ja està. Parli amb el comerç local de Santa Anna-Tió. 

Sr. Medina: Parlem molt amb el comerç local del barri Santa Anna-Tió, hi parlem molt. 

Sr. Bailón: Santa Anna-Tió. 

 

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

20. PREC DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIU A DIFERENTS PROPOSTES 
DE MILLORA PER A LA FESTA MAJOR. (PREC NÚM. 1, R.E. 002420-2017, DE DATA 
07/07/2017). 

Sr. García: “Preguem que, de cara a les futures festes majors: 
 

a. Atès que, en la “VI TROBADA DE VEHICLES POLICIALS I D’EMERGÈNCIES”, activitat 
amb gran assistència d’infants,  es van poder veure membres  dels cossos de 
seguretat amb armes de foc d’alt calibre, que entenem que no eren necessàries per 
l’esdeveniment i més aviat tenien funció d’espectacle.  
Diverses famílies ens han comunicat que els va semblar una imatge excessivament 
violenta per mostrar als infants.  
Preguem que els membres dels cossos de seguretat només portin les armes 
reglamentaries per qüestions de seguretat, i que no en facin espectacle ni en portin 
cap específicament per aquesta funció. 
 

b. Preguem que es plantegi la realització d’actes de la Festa Major a altres barris com a 
forma de mantenir el poble més unit i afavorir la socialització entre diferents barris i 
persones. 



 

 
c. En el llibret del programa complet de la festa major, l’empresa editora anunciava que 

oferia els seus serveis en català i en valència, diferenciant-les com a dues llengües 
diferents enlloc d’una i plural, i d’aquest forma incentivant un conflicte irreal. 
Donat que es tracta d’un producte comprat per l’Ajuntament, i la nostra imatge hi va 
relacionada, preguem que si el pròxim any es torna encarregar-los el treball, se’ls 
demani que no proclamin la diferenciació de les dues llengües en tot allò imprès en el 
nostre producte. 
 

d. Atès que durant la celebració del correfoc, específicament a l’arribar al parc Felicià 
Xarrié, s’estava realitzant al mateix temps proves de so per part del equip de so, i per 
tant això molestava i perjudicava el gaudiment de l’acte. 
Preguem que en la pròxima celebració es tinguin en compte els espais compartits i els 
horaris dels esdeveniments. 
  

e. El programa de la Festa Major no ha arribat a totes les cases, i tampoc s’ha fet 
arribar als comerços. Preguem que s’eviti això per les properes ocasions. 
 

f. Preguem es promocioni més l’existència dels mocadors de les festes, per tal que 
tothom sàpiga que n’hi ha i on comprar-ne.” 

Sr. García: Bé, intentarem tornar a un to una mica més calmat. 

Bé, aquest primer prec... Primer, doncs dir que com es deia anteriorment, doncs si ja tenim... 
per avançat se'ns ha dit que des de la Comissió de Festes es valora positivament propostes 
que s'han fet des de la ciutadania per millorar la festa major, doncs dir una mica que això va 
en la mateixa línia. Dir que també són propostes que ens han fet arribar alguns veïns i veïnes 
amb qui hem parlat, i simplement són alguns per millorar-la. En cap cas, com es deia abans 
des del PP, estem dient que la festa major... ni valorant-la negativament ni criticant-la. 
Simplement estem doncs traslladant propostes de millora d'alguns punts concrets, no? 

Llavors, per fer una mica de resum ràpid perquè són diverses coses, però ja estan ben 
explicades, algunes fan referència al programa en concret de la festa major, que se'ns ha fet 
arribar des d'alguns comerços que no els havia arribat el programa en aquests comerços, 
que en algunes cases tampoc havia arribat, en algunes zones del poble. Llavors, intentar 
doncs que això... bé, que això no passi. 

Després, doncs a l'hora per exemple dels mocadors de les festes, promocionar-ho una mica 
més perquè alguna gent ens deia que no sabia que n'hi havia aquest any també. 



 

Després hi ha un cas concret, que en el correfoc... bé, quan el correfoc, arribava al parc 
Felicià Xarrié i s'estava realitzant la prova de so del concert que hi havia aquella nit i en 
aquell moment doncs potser no era el moment més adequat perquè coincidissin les dues 
coses en el mateix temps. 

Després, em deixava una cosa del programa, que és que... és una cosa de l'empresa que fa el 
programa... que ha fet el programa complet de la festa major, en què l'empresa editora 
s'anuncia a si mateixa en el programa i diu que ofereix els seus serveis en català i valencià. 
Llavors, tenint en compte que això és un programa per la festa major, que s'organitza la 
festa major municipal, doncs una mica tenir en compte... o demanar a l'empresa que no faci 
aquestes afirmacions que no... que no diferenciï dues llengües que no són diferents, no? 

Després, també doncs esmentar que s'ampliï la realització d'actes de la festa major a tots els 
barris. 

I després, doncs hi ha un altre tema relacionat amb la trobada de vehicles policials i 
d'emergències, però com que hi ha una pregunta també que fem en aquest sentit, ho 
passem... ho comentem després. 

I crec que no em deixo res. Gràcies. 

Sra. Escolano: Bé, com que també has fet un resum, jo també... Evidentment recollim aquest 
prec, només faltaria, i estic encantada de tenir un prec tan contundent. 

El que sí que m'agradaria fer, res, uns apunts, eh? 

D'entrada, que hi havia unes armes de calibre molt gran, i això no és cert, és mentida. No hi 
havia armes de gran calibre. És més, duia, la Policia, duia les seves armes reglamentàries i els 
altres efectius militars que hi va haver, que van fer aquesta mena de pista americana que era 
una mica... doncs per als nanos, perquè juguessin, no duien ni les armes reglamentàries, 
anaven amb els cinturons i prou. I això t'ho puc assegurar perquè jo sóc... estic... antiarmes, 
eh?, i em semblava molt malament que hi fossin. No duien ni les reglamentàries, aquests. I 
record... bé, i ja està. Només volia puntualitzar perquè això sí que era una veritat, eh? No hi 
havia armes de gran calibre en cap dels efectius, si més no això és el que em van dir a mi i 
això és el que jo vaig veure, eh? M'informaré millor, però vaja. 

Després... Bé. Això de les llengües, els senyors que ens fan el programa aquest, vosaltres 
sabeu que s'hi van oferir i a canvi doncs del que els hi donen els comerciants per publicitar-
se, ells ens regalen el programa aquest de mà, tant el llibret com el programa de mà. Llavors, 
el que sí que fem nosaltres és que el repartim. Si ells es volen publicitar com que ells, les 
seves publicacions les fan en català o en valencià... Primer, que no crec que siguin la mateixa 



 

llengua. Jo crec que hi ha l'aranès, hi ha l'occità, hi ha el català, hi ha el valencià. I penso que 
està bé. De tota manera, en realitat no... no... Bé, recullo el prec i ens ho mirarem, però no... 

I després, hi ha... hi ha una cosa que a mi em costa una mica, eh? És una mica el que deia fa 
una estona el Sr. Losan o el que va passar al darrer ple, que és que quan hi ha una cosa que a 
mi em preocupa, jo agafo el telèfon... No envio un WhatsApp, eh? Agafo el telèfon i truco, o 
si puc, hi vaig. Ho dic i se soluciona. Llavors... Jo per exemple estic bastant emprenyada 
perquè jo... el programa no el paguem, però l'empresa Malalts de Bústia, que són els que 
reparteixen el programa a les cases, als comerços, i perquè arribi fins al darrer punt del 
nostre poble, a aquests sí que els paguem i els traiem del pressupost de festes i estic... I el 
paguem... el paguem... És diner públic. Ja sabeu... Mira, feia dies que no parlava del diner 
públic, però és que és una cosa que m'emprenya molt, quan estem treballant amb diner 
públic i ens importa un rave. A mi no m'importa un rave. 

Llavors, a mi, la gent que em va dir... per exemple l'any passat va haver-hi molts problemes i 
aquest any ens hi vam posar molt seriosament perquè el programa va arribar molt tard i vam 
intentar que arribés dues setmanes abans de la festa major, abans que arribessin les 
revetlles i tot això, perquè el tingués tothom. Va haver-hi gent que va veure que ja havien 
repartit el programa i l'endemà mateix em van trucar o em van venir a trobar o em van 
trobar pel carrer i em van dir: "Doncs a mi no m'ha arribat. No sé si al meu carrer, però a mi 
no m'ha arribat". I vaig dir: "Ep!" L'endemà tenien el programa a casa. 

Jo, si a algú no li ha arribat el programa i no ho ha dit o si us ho han dit i us heu esperat al Ple 
a dir-ho, és com el clau aquell que hi havia en una paret de la torre del Pi. Si a tu et 
preocupa, que és molt perillós que hi hagi un clau, cony, no t'esperis al Ple, truca per telèfon 
i ho solucionem. 

Jo estic profundament enfadada perquè si realment no van arribar tots els programes, jo... 
Us haig de dir una cosa, eh? No he vigilat que es repartissin els programes perquè he tingut 
molta feina, però estic molt emprenyada perquè jo l'he pagat, aquesta factura, i estava 
convençuda, i m'havia esforçat perquè arribessin els programes a totes les cases i a tots els 
comerços. Si realment no havien arribat, teníem molt temps perquè abans de la festa major 
arribessin. L'únic que havíem de fer és saber-ho, i jo, les persones que m'ho han fet saber, 
els ha arribat el programa i han repassat els carrers que a la millor s'havien descuidat. Jo, 
saber ara, a finals de juliol, a mitjans de juliol, quan ja han passat 15 de la festa major i fa 
més d'un mes que es va repartir el programa, perdoneu-me però no ho entenc. 

Per tant, jo us recullo el prec de tot el que heu dit i a banda que el correfoc estava entrant al 
carrer Malagrida, com que anaven molt justos, les proves de so, els vam deixar que 



 

provessin el so, perquè era important per al concert de després, però quan entrava pel 
carrer Malagrida el correfoc, van parar les proves de so. Si algú estava avançat i va sentir les 
proves de so, és el seu problema. Però en cap cas va molestar, les proves de so, al correfoc, 
en cap cas, perquè això ho vam cuidar tant la Policia com nosaltres, la gent de la Comissió, 
que estàvem avisant-nos: "Entra el correfoc a ca la Teta", i vam parar quan entrava a Can 
Malagrida. 

De tota manera, a mi, com que m'agrada que ens expliquem les coses i que ho proposem, 
aquest prec el recullo amb moltes ganes. L'únic, que volia puntualitzar les coses. I el que sí 
que... Us en torno un altre, de prec: per favor, si hi ha algun problema, no ens esperem al 
Ple, si és un problema important. Us ho demano, eh? 

Gràcies. 

Sr. García: Intentaré fer un resum de tot. 

Primer, quan hi ha un problema, referit a altres casos, moltes vegades fem també... per 
exemple ho passem pel Twitter o fem trucades, vull dir... En aquest cas, entenc 
perfectament el que dius, però és que si no ho vam fer abans va ser perquè això se'ns va dir 
l'últim dia de la festa major, que no els havia arribat el programa a certs comerços i certes 
cases. Per tant, si era l'últim dia no podíem fer-hi res i ja està. Vull dir, si no ho han dit 
aquestes persones... 

Sra. Escolano: Home, sí, jo no hauria pagat la factura, eh? Per exemple, si m'ho haguéssiu dit 
a temps, per exemple. Però bé... 

Sr. García: El tema de solucionar-ho i que arribés no se solucionaria. Per tant, estem fent 
propostes de cara al següent... al següent any i ja està, simplement és això. 

El tema... El tema dels vehicles policials i d'emergències, ho contestarem... en parlarem 
després a la pregunta que fem sobre el mateix tema, però... però pel que se'ns ha dit per 
gent que ho ha vist directament és que sí que hi eren, aquestes armes. Per tant... Jo 
personalment no hi era, però la gent que hi era ens ho ha dit. 

Sr. García: A nosaltres ens ho ha dit gent que hi era, vull dir... 

Sr. Alcalde: Escolteu-me una cosa. Està molt bé el to i que tinguem un to tranquil, però 
intentem agilitzar una mica perquè ens hem encallat aquí amb una pregunta, un prec... 

Sr. García: He contestat molt ràpid, eh? 



 

Sr. Alcalde: Per això, que intentem... Per això, intentem ser, dintre de les possibilitats, el més 
àgils possibles tant en preguntar com en respondre. Us ho demano de cara a les properes, 
que intentem-ho fer d'aquesta manera. 

Sr. García: Bé, vale. 

Sr. Alcalde: Sí. Per això, per això. Jo demano que a partir de les properes ho fem més... al 
més àgil possible. 

Sra. Escolano: Ho recullo. 

Sr. García: Simplement, el que deia, i afegir que... en el tema... que el tema de les proves de 
so segurament és el menys important, i després afegir un parell de coses. Bé, que això 
també ho volíem comentar en l'últim Ple i al final no ho vam dir, però hi ha persones que ens 
han proposat aquestes coses que també segurament es volen incorporar a la Comissió de 
Festes de cara a l'any que ve per poder fer aquestes propostes de millora allà dins també. Ja 
en parlarem. 

I després... i després, el tema... El tema que comentaves abans, aprofito per contestar. Però 
el tema de les mocions que hem presentat, ja ho ha dit el Jaume abans, però presentar la 
proposta del flabiol, que el que demanem és que es proposi a les escoles i es demani... es 
pregunti als professors si els sembla bé... 

Sr. Alcalde: Escoltem, no tornem enrere, que anàvem molt bé... 

Sra. Escolano: Sereu benvinguts a la Comissió de Festes, sempre que sigueu persones que 
participeu i que vingueu disposats a treballar. Això, perquè si alguna cosa fem la Comissió de 
Festes és participar activament, no participar, proposar i anar-se'n a casa. I treballar. 
Treballar molt, i de bon rotllo. Per tant... Aquestes premisses són importants, abans de 
proposar-te com a Comissió de Festes. Perquè la gent es pensa que és una fiesta, i no, no, és 
Comissió de Festes. De Festes, eh? A la Comissió treballem molt. 

Sr. García: Això està clar i sabem que la Comissió treballa molt. 

Bé, i això, això de les mocions doncs també. L'altra moció de... Simplement per acabar de 
comentar-ho, però és que... 

Sr. Alcalde: Molt bé... 

Sr. García: L'altra moció era una moció que el mateix grup d'ERC havia presentat, el tema de 
La Bressola. Per tant... 



 

Sr. Alcalde: Si us plau... Si de cas, ens limitem al prec i passem al següent prec, que jo crec 
que ha quedat prou explicat, jo crec que aquí, al públic, tothom ho ha vist molt clar, aquesta 
pregunta, aquest prec. 

21. PREC DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIU AL CONSELL DE POBLE. 
(PREC NÚM. 2, R.E. E/002420-2017, DE DATA 07/07/2017). 

Sr. García: “Atès que Premià de Dalt té més de 10.300 habitants, no creiem que 5 persones 
del poble, més les 5 de les entitats, siguin gaire representatives d’aquest.  
En contraposició preguem: 
Que el Consell de Poble augmenti considerablement el nombre de membres tant de la 
ciutadania com de les entitats. 
Creiem que  amb una mostra  més ample, trobarem més membres actius per l’òrgan i per 
tant el consell podrà tenir més vitalitat i tenir una funció útil per al poble, més enllà d’una 
reunió anual.  
Preguem també que s’incrementi la promoció de l’òrgan i s’expliqui més sobre la funció i la 
utilitat del consell, com a forma d’atreure més interessats.”  
 
Sr. García: Bé, aquí simplement, en el tema del Consell del Poble, és una mica propostes de 
millora, que algunes les vam fer quan es va debatre el reglament de participació, però 
bàsicament que nosaltres considerem que s'hi hauria d'augmentar la representació 
ciutadana, perquè cinc persones del poble són una representació massa petita per a una 
població de 10.300 habitants, i també doncs pensem que es podrien representar més 
entitats de les cinc que hi formen part ara. I això ja ho vam proposar en el seu moment 
també. 

Després, doncs una mica, que també es consideri no només fer una reunió anual, que és el 
que s'anuncia ara, sinó que es facin realment més reunions, perquè pensem que seria 
positiu. I el fet que hi hagi més persones permetria també fer més reunions i tractar més 
temes. 

I després, que s'incrementi més la promoció i s'expliqui més sobre l'òrgan, perquè algunes 
persones ens han fet arribar que no... que no acabaven d'entendre com funcionava. Per 
tant, augmentar això. 

I una mica en la línia d'això, doncs per exemple, pel que hem vist, no hem vist la informació 
sobre fins quan es pot inscriure la ciutadania en aquest Consell i quan s'escollirà i es 
constituirà. Voldríem també saber si això es farà només a l'estiu o si continuarà després més 
endavant. I també que es faci arribar pel correu perquè ens consta que... bé, almenys 
sembla que no ens ha arribat pel correu de l'Ajuntament, el tema del Consell del Poble. 



 

I després, preguntar pel tema de les entitats, que hem sentit que s'havien escollit ja però 
tampoc en teníem coneixement. 

Sra. Fernández: Bona tarda. 

Bé, nosaltres també recollim el prec, però el que passa és que sí que ens agradaria que el 
Consell, com que és una cosa que no s'ha fet mai, doncs que es constituís el Consell i que 
comencés a funcionar abans de canviar la seva composició, el nombre de membres. Es podrà 
canviar, però primer comencem a caminar, fem que el Consell sigui efectiu, i després, bé, 
doncs valorem si s'ha de canviar el nombre de membres o no. 

De fet, això... vam considerar el nombre de membres segons estava explicat al reglament, o 
especificat al reglament. Vam considerar que era un nombre... correcte perquè al Consell, 
les sessions de treball fossin eficients i operatives. A partir d'aquí, doncs això no vol dir que 
no es pugui canviar i augmentar. Però com dic, comencem a caminar. 

Respecte a la reunió, el reglament diu que tindrà com a mínim una reunió anual. Això no vol 
dir que no se'n puguin fer més. Això dependrà dels temes a tractar, però no hi ha cap 
restricció del nombre de reunions. De fet, el que diu és que com a mínim s'haurà de reunir 
una vegada l'any. 

I després, el tema de la promoció de l'òrgan, home, ha sortit a La Pinassa, a la revista, se n'ha 
fet un díptic... I bé, si hi ha algú que té algun problema i no ha entès les funcions del Consell 
de Poble, doncs els meus companys i jo estem a la seva disposició per explicar el que calgui. 

I després, ja no me'n recordo, quines altres coses, perquè aquí hi havia... hi havia el que hi 
havia, i hi ha afegit vostè més coses, em sembla, al prec. 

Ah, quan es constituirà. Home, ens agradaria que ens constituís al setembre. És veritat que a 
la primera comunicació que es va fer a la ciutadania no es va posar termini, el dia termini per 
inscriure's. Ara sortirà una altra comunicació, no sé si ha sortit encara però sortirà. I bé, 
donarem fins al dia 31 de juliol perquè la ciutadania s'hi pugui apuntar. 

Respecte a les entitats, es va enviar una carta a totes les entitats, se les va convocar el passat 
dia 12 aquí, a la sala de premsa de l'Ajuntament. Hi van acudir deu entitats almenys. Es va 
enviar una carta a totes les entitats registrades a l'Ajuntament i bé, ens vam reunir el dia 12 
aquí, i les entitats mateixes van escollir els seus cinc representants. 

No ho sé. I alguna cosa més em falta? 



 

Sr. García: No. Bàsicament era això. Només dir que... Bé, ho dic perquè s'ha esmentat que 
alguna entitat no ho ha rebut i ho acabo de sentir ara també. Però... Bé, intentar que es 
corregeixi això. 

I després... Anava a dir alguna cosa més i ara m'ha passat. Bé, no res, que augmentar... que 
creiem que seria més adient augmentar el termini... allargar el termini perquè s'hi apunti la 
ciutadania, perquè al final es va començar al juny, i si acaba el 31 de juliol, que creiem que el 
període d'estiu segurament no és el més idoni perquè la gent s'hi apunti, que potser seria 
més adequat allargar-ho fins a... potser fins al setembre, que la gent s'hi pugui apuntar. Això 
com a proposta. 

I la resta, això, que sabíem que venia del reglament, però una mica en el sentit que es pugui 
millorar i recollim el fet que es pugui millorar en el futur i el tema doncs que la reunió anual 
sabem que és un mínim, però bé, insistir doncs que estaria bé... considerem que estaria bé 
fer-ne més. 

Sra. Fernández: Recollim les seves propostes. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Perfecte, doncs ara passem a preguntes. Intentem que sigui pregunta-
resposta. Queden les últimes sis preguntes i intentem això, fer-les al més àgil possible tant la 
pregunta com la resposta. 

22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA NOTIFICACIÓ 
DEL DIA DELS PLENS A LA CIUTADANIA. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/002420-2017, DE DATA 
07/07/2017). 

Sr. Batlle: “Atès que els plens, en general, són el segon dilluns de cada mes. 
 
Atès que portem un seguit de plens on no ha estat així, ja havia passat altres cops en plens 
passats i tornarà a succeir en plens futurs. 
 
S’ha plantejat la possibilitat d’avisar del següent ple com a mínim a un mes vista, i una 
planificació anual de les dates dels plens? 
  

S’ha plantejat la possibilitat d’avisar sobre el dia del següent ple als canals d’informació pels 
quals s’avisa d’altres actes que es fan al nostre poble? (al calendari de la pàgina web, a la 
revista “La Pinassa” del mes anterior, Twitter, Facebook i altres possibles canals)” 

Sr. Batlle: Sí, bàsicament que com que últimament s'ha canviat els plens de dia en comptes 
de fer-lo el segon dilluns s'ha fet el tercer i durant l'any s'ha fet uns quants cops, doncs 



 

nosaltres proposàvem, preguntàvem si s'ha plantejat la possibilitat d'avisar, del següent ple, 
com a mínim amb un mes vista i una planificació anual de les dates. 

Sr. Costa: Sí, bona nit. 

Sr. regidor, no s'havia plantejat però em sembla molt bona proposta i així la recollirem, i tan 
bon punt analitzem en quina secció ho posem, doncs ho inclourem. 

A nivell anual, jo ho trobo... Bé, això ja és més a criteri... Entre l'Alcaldia, els grups i tal, penso 
que és difícil la planificació anual, més enllà del que s'estableix, no?, com a segon dilluns, pel 
que pot anar succeint. Però sí que ara, de més a més, aprofitant la revista, ho trobo molt 
bona proposta. 

Sr. Batlle: Sí, i bàsicament després, si s'ha plantejat la possibilitat d'avisar una mica més el 
tema de les xarxes socials, etcètera, etcètera. Era la segona pregunta. 

Sr. Alcalde: Ja, avançar-vos que el proper mes, el proper ple serà al setembre. El segon 
dilluns cau en 11 de setembre. Per tant, serà el següent, el 18 de setembre, el proper ple, 
que en caure el segon dilluns en 11 de setembre, passarà a la setmana següent. 

23. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA RESPOSTA A 
LA INSTÀNCIA SOBRE ELS CARTELLS. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/002420-2017, DE DATA 
07/07/2017). 

Sr. García: Un incís només sobre l'anterior, que el tema... Ho dic perquè com que han 
acceptat la proposta de La Pinassa, també el fet que a la pàgina web es pugui... a l'agenda de 
la pàgina web municipal pugui sortir també el Ple, perquè no hi surt. També esperem que es 
pugui recollir. 

Sr. García: “Vam demanar si també s’havia comunicat a altres entitats que no enganxessin 
cartells fora de les cartelleres. Se’ns va dir que les entitats que ho feien demanaven permís, i 
que se’ns farien arribar les sol·licituds de permisos. 

Se’ns han fet arribar sol·licituds de permisos per col·locar pancartes i altres elements i per fer 
bustiatge de publicitat empresarial, però cap per col·locar cartells. 

Per què només se’ns fan aquest tipus de comunicacions a nosaltres, si altres entitats, i fins i 
tot actes amb la organització o col·laboració del propi Ajuntament, enganxen també cartells 
fora dels espais habilitats?” 

Sr. García: I ara vaig a la pregunta. Bé, va en relació amb el ple passat, en el qual vam 
comentar sobre una instància que se'ns havia fet arribar. Simplement, dir que se'ns va 



 

contestar la instància i agraïm la resposta, però nosaltres preguntàvem si hi havia altres 
entitats o altres organitzacions que també havien rebut doncs avisos de... de no penjar 
cartells fora de les cartelleres, i se'ns va dir que sí que n'havien rebut altres entitats, però 
després... I també se'ns va dir que aquestes entitats sol·licitaven el permís abans, però 
després el que se'ns ha fet arribar són permisos per col·locar pancartes, alguns elements 
diguéssim tridimensionals més grans o per fer publicitat, per fer bustiatge d'una empresa en 
concret. 

Llavors, en... quan el que preguntàvem principalment, que era els cartells, no se'ns n'ha fet 
arribar cap, i en canvi... I llavors vam dir que tenim constància que hi ha cartells de diferents 
entitats i de l'Ajuntament mateix i de llocs on col·labora l'Ajuntament que es posen també 
fora de les cartelleres. Per tant... Bé, simplement saber per què se'ns fan aquestes 
comunicacions a nosaltres i en altres casos no s'actua igual. 

Sr. Tintoré: Bona nit. 

Bé, quan una entitat enganxa un cartell fora de lloc... Vull dir, se'ls avisa però se'ls pot avisar, 
i jo ho he fet moltes vegades, per exemple telefònicament, perquè ens coneixem tots. 
Llavors, aquest fet normalment no es torna a produir. 

Vosaltres també sabeu perfectament la normativa, que els cartells s'han d'enganxar als llocs 
adients, i vau fer una sol·licitud d'un acte d'un 4 de març que van estar, durant cent dies, 
cartells enganxats als arbres. Vull dir, vosaltres ja ho sabeu. És simplement una carta d'avís 
que diu: "La propera vegada que no enganxeu els cartells en els llocs adequats, doncs sereu 
sancionats tal com diu la normativa." No, no... és que no té més. 

Si poséssim les coses al seu lloc, tot això, que portem dos plens parlant-ne, doncs la veritat 
que no... que ja no en parlaríem més. 

I després, volia saber si us plau quins actes que organitza l'Ajuntament, ja per saber-ho, eh?, 
els hem posat fora de lloc, o que hi col·labora. 

Sr. García: Ja us en passarem les fotografies, però per exemple hi havia un cartell de la festa 
major mateix col·locat on no tocava i... Per posar un exemple. I després hi ha hagut actes de 
diferents entitats i actes a què ha donat suport l'Ajuntament, i ja us en farem arribar les 
imatges perquè tampoc me'ls sé de memòria, però sé que n'hi ha hagut uns quants i n'hem 
vist diferents persones de nosaltres. Per tant... 

Sr. Tintoré: Molt bé. Si és un acte a què dona suport l'Ajuntament però el cartell no 
l'enganxa l'Ajuntament, en aquest cas no ens en podem fer responsable. I en el de la festa 
major, jo li diré com ens organitzem. 



 

Sr. Batlle: El vas enganxar tu, crec, eh? 

Sr. Tintoré: Eh? Sí, sí, d'acord, bé, bé. Però després, adonant-nos-en... Escolta'm una cosa, 
aquell dia s'enganxen molts cartells. Es va enganxar un dimecres a les 10 del vespre. Dijous, 
és a dir, l'endemà a les 7 del matí, jo mateix l'estava retirant. Per tant va ser un cartell... No, 
no em facis així, perquè segur, eh?, que ho vaig fer jo mateix. 

Sr. García: No, és que el vaig veure el dia següent. 

Sr. Tintoré: Com? 

Sr. García: El vaig veure el dia següent. Crec que era el mateix, vaja, jo diria, però vaja. 

Sr. Tintoré: El vaig retirar jo mateix, vull dir que el cartell no hi va estar ni 24 hores. Vull dir 
que és un exemple que no ens serveix, i ens vam equivocar perquè ens dividim per grups, 
perquè hem d'enganxar molts cartells per tot el poble. D'acord, ens vam equivocar i s'ha tret 
l'endemà. Però que facin aquesta pregunta posant aquests exemples a l'Ajuntament mateix 
no serveix. 

Sr. García: Ho diem perquè nosaltres òbviament també hem retirat els que eren on no 
tocava i també en el sentit aquest del 4 de març que es torna a insistir, ja vam dir que aquell 
acte tampoc l'organitzàvem nosaltres, i potser seria una mica... En aquell moment vam 
ajudar, igual que aquest tema de la Comissió de Festes, però tampoc era... 

Sr. Alcalde: El que està clar és que a partir d'ara ningú enganxarà cartells, dels que estem 
aquí, fora dels llocs habilitats, no? Això està clar, no? Ho tenim clar, no? 

Sr. García: La pregunta anava en el sentit que en el passat Ple se'ns va dir que la gent que ho 
feia ho comunicava abans, i això, amb el que se'ns ha contestat a la instància, no... comunica 
abans quan posa pancartes, però no amb els cartells. 

Sr. Alcalde: Deixa, deixa, ja està. No hi entrem més. Escolta, passem a la... Jo crec que està 
prou respost i l'important és que no s'enganxin més cartells fora dels llocs habilitats a partir 
d'ara. Aquest és el resum de tot plegat. 

Sr. García: I que es posin les cartelleres que es van... 

Sr. Alcalde: Les cartelleres les vam posar, les que vau demanar vosaltres, les dues cartelleres 
que vau demanar vosaltres, substituint les dues que havien ocupat, que eren de la Societat 
Municipal La Pinassa. Però això no és cap excusa per penjar els cartells on us doni la gana, 
això tampoc és. 



 

Sr. Batlle: Però podria ser una solució, no? 

Sr. Alcalde: D'acord? 

24. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA SOL·LICITUD 
DENEGADA DE CONÈIXER QUAN ENVIA CADA GRUP MUNICIPAL EL SEU ESCRIT A LA 
PINASSA. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/002420-2017, DE DATA 07/07/2017). 

Sr. García: “Vam demanar conèixer quan envia cada grup municipal el seu escrit per a la 
revista municipal, amb tal d’assegurar unes pràctiques transparents i en igualtat de 
condicions. 

Se’ns ha respost que no se’ns pot donar aquesta informació perquè els grups no entren els 
escrits per registre. Tanmateix, el fet que els grups enviem els escrits per correu no invalida la 
possibilitat de comunicar-nos en quin moment l’envia cadascú. 

Tots els grups envien els seus escrits en el termini corresponent? Se’ns pot fer arribar la 
informació de quan els envien per poder corroborar que això sigui així?” 

Sr. García: Això, simplement, vam fer una sol·licitud perquè considerem que l'escrit que 
envia cada grup municipal al butlletí municipal La Pinassa, doncs bé, tenim un termini per 
enviar-lo i sembla que... bé, sembla que uns escrits en contestin uns altres, amb la qual cosa 
el fet que cada grup l'enviï quan toca i uns no vegin els dels altres, que seria el que permetria 
doncs una... una gestió democràtica d'aquest tema i transparent, doncs creiem que això no 
passa, i per això vam demanar doncs que se'ns digués en quin moment envia cada Grup 
Municipal la seva... el seu escrit per a la revista i la resposta va ser que no ens ho podien ser 
perquè no s'entrava per registre. Però si no s'entrega per registre però s'envia per correu. El 
mètode no creiem que sigui el més important, i simplement ho demanàvem per una qüestió 
de transparència i de companyerisme entre partits polítics, diguéssim, que se'ns pugui... que 
es pugui saber quan envia cada partit el seu escrit. 

Creiem que no és tan difícil de poder testar això. 

Sr. Costa: A veure, jo crec, senyor regidor, que sap quan s'ha d'enviar, que és el dia següent 
al ple, tot i que molts cops, quan s'ha demanat per part de tots els grups sense excepció una 
pròrroga, i a més això es demana per poder quadrar les dates i que no arribem tard a les 
cases, que ja sol passar a vegades, no?, i es fa normalment durant, si no és el mateix dia, 
després del ple, durant aquella setmana. 

La percepció que vostè té que es facin respostes entre els escrits, com que és una percepció 
subjectiva, no entraré a valorar-la, la respecto, no la comparteixo, i si se li va respondre per 



 

instància... crec, se li va respondre a la seva instància una informació que no existeix, perquè 
no existeix... No és que no s'entrés per registre, és que no existeix registre de quan s'entren 
perquè principalment els grups del Govern, molts cops donen una fotocòpia, no és que... ni 
s'envia per correu. Altres ho envieu per correu electrònic, i els correus electrònics, li 
asseguro que des de Premsa cada dia n'hi ha milers i molts s'esborren, periòdicament. 

Per tant, se li va respondre no per afavorir unes pràctiques transparents i no per falta de 
companyerisme, que ja m'agradaria a mi que vostès també tinguessin cap a la meva 
persona, sinó perquè no existeix la informació, eh? I la percepció que responem unes a 
altres, ja li dic que no és així, almenys des del grup Partit Demòcrata, nosaltres intentem fer 
una valoració del mes, una mica en termes generals. 

Sr. García: Només per contestar ràpidament, dir que si és una percepció, precisament per 
això mateix demanem dades objectives, per saber si és una percepció o no, i és una 
percepció que ens diu gent que llegeix diferents escrits de diferents grups, i bé... 

De fet, se'ns acaba de dir que hi ha un termini que és el dia següent del ple però que durant 
aquella setmana de vegades s'envien durant tota la setmana. Per tant, això... 

Sr. García: No, no, si s'ha demanat i els altres grups ho fan, sí. Nosaltres l'enviem sempre el 
dia següent abans de les 12 de la nit, que és el que es fa. 

Sr. Alcalde: Escolteu-me, jo crec que està prou clar i estem aquí avorrint el personal, i jo crec 
que hem d'anar més àgil... 

Sr. García: Sí, quan toca un tema que no li interessa sempre diu que estem avorrint el 
personal. 

Sr. Alcalde: No, no, és que jo crec que ja s'ha exposat, s'ha explicat, i jo crec que aquí al 
públic ho ha entès tothom, això d'aquesta pregunta. Jo crec que tothom... O voleu més 
explicacions d'aquesta pregunta? Algú vol més explicacions? 

Sr. García: Està bé que ara deixeu parlar el públic i al final dels plens no. 

Sr. Alcalde: Sí, sí, i parlaran. Amb qui vulguin, parlaran. 

Sr. García: Sí, públicament no. 

Sr. Alcalde: Després... 



 

Sr. García: Només dir que això que això que els correus s'esborrin... Bé, es poden, a partir 
d'ara, no esborrar i enviar-se aquesta informació. No creiem que sigui en detriment de la 
transparència, precisament. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Perfecte. La número 26, relativa als problemes amb les noves 
jardineres. Ah, perdona, el 25. És que... 

25. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA PRESÈNCIA 
MILITAR A LA TROBADA DE VEHICLES POLICIALS I D’EMERGÈNCIA DE LA FESTA MAJOR. 
(PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/002420-2017, DE DATA 07/07/2017). 

Sr. Alcalde: Intentem que sigui alguna cosa nova del que ja hem parlat abans, eh? 

Sr. Batlle: “Respecte la passada trobada de vehicles policials i d’emergències de la Festa 
Major, es replanteja l’Ajuntament la presència militar en un futur esdeveniment de la 
mateixa índole?” 
 

Sr. Batlle: Bàsicament és si l'Ajuntament doncs, d'alguna manera, es planteja modificar la 
presència de l'exèrcit en aquesta trobada. 

Sr. Tintoré: No. 

No. Primer, no ho organitza l'Ajuntament, ho organitza la Policia Local. Fa sis anys que es fa 
aquesta trobada i mai hem rebut cap queixa ni cap objecció al respecte, perquè és un dia de 
trobada, de germanor, que estan... per a la gent que ve. És una de les activitats que portem 
importants a la festa major. Van venir més de 400 persones. L'actitud i la predisposició és 
excel·lent i, repeteixo, ho organitza la nostra Policia Local, que per cert, agraeixo 
públicament l'organització i la feinada que representa muntar una trobada d'aquest nivell, i 
per tant nosaltres no... vaja, no replantejarem per res. 

Sr. Batlle: No, nosaltres ho comentàvem bàsicament per la presència de l'exèrcit i el que 
comentàvem abans, no?, de les pistoles. 

Sra. Escolano: No n'hi havia. 

Sr. Batlle: Sí, home, sí, n'hi havia. 

Sr. Tintoré: No n'hi havia. Tu... Hi vau anar? És que a vegades fa la sensació que presenteu 
coses... 

Sr. Batlle: Hi vaig anar, hi vaig anar. Visc al costat. 



 

Sr. Tintoré: No t'hi vaig veure, doncs. Bé... 

Sr. Batlle: Home, a la cantonada de casa. 

Sr. Tintoré: Els militars... Els militars... 

Sr. Batlle: Hi havia els Mossos d'Esquadra amb les metralladores allà. 

Sr. Tintoré: Doncs jo en aquest fet en concret no m'hi vaig fixar, amb la de policies i 
presència militar que hi havia. Els militars anaven sense cinturó, per exemple, i la Policia 
portava l'arma reglamentària. 

Sr. Batlle: De totes maneres, a part del tema de les armes, nosaltres trobem fora de lloc 
doncs el circuit militar. Bàsicament, és com si fos un entrenament militar. Llavors, nosaltres, 
que no hi creiem, en tot això... 

Sr. Tintoré: És per a la canalla. Jo respecto el que dieu. No es fa amb aquesta voluntat. 
Vénen de Saragossa. Vull dir que... Escolta... I l'ambient... i la trobada, repeteixo, és 
excepcional, amb més de 400 persones. 

Sra. Escolano: Des de la regidoria de Festes vam dir que sí... Perdó, sumo, eh? Perquè no 
només ho organitza la nostra Policia Local sinó que de fet era un... és una trobada de 
vehicles d'emergència i per ensenyar, aquest any per exemple això de la pista aquesta 
americana. En principi va ser una cosa que els va sortir d'ells arran que van veure una cosa 
que jo sí que valoro molt positivament i és el circuit vial que organitza la Policia, que penso 
que el primer any que el van fer és el que hem donat suport absolut, perquè a més a més 
se'l treballen, se'l curren, com diuen, ells mateixos, a les seves hores lliures, pinten els 
pneumàtics, fins fan una font amb sortidor perquè els nanos aprenguin a conduir, aprenguin 
a circular pel poble. I penso que... i tots els altres són amb els gossos, amb les ambulàncies, 
amb els circuits de rescat. I aquest any ells mateixos van voler proposar, a més a més, ens 
van portar aquest regal, com si diguéssim, que era aquesta mena de pista americana que a 
mi, el tema aquest militar tampoc m'agrada gaire, però era una pista d'entrenament. 

Bé, fins aquí puc discrepar o no amb vostès, però el que sí que és cert és que des de la 
Comissió de Festes això, i des de la regidoria, hi donem aquest suport per la utilitat i per la 
projecció que té la trobada aquesta. Tota la part militar i d'armament, ja li poso jo a sobre la 
taula que no hi havia armament, i això va a missa, com deien antes. 

Sr. Batlle: No, un moment, home. 



 

Nosaltres només volíem fer arribar doncs això, no?, doncs aquestes queixes de les famílies i 
sobretot de... el tema dels fusells dels Mossos, i doncs aquest circuit d'entrenament militar, 
que no creiem que sigui adequat per aquest tipus de públic. 

Sr. Alcalde: Molt bé, doncs... 

Sr. Batlle: Tot i felicitar la Policia amb el circuit, que em sembla genial, eh? 

Sr. Alcalde: Perfecte. 

26. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA ALS PROBLEMES 
AMB NOVES JARDINERES. (PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E/002420-2017, DE DATA 07/07/2017). 

Sr. García: Només remarcar que sí, que nosaltres hem rebut queixes de famílies sobre 
aquest tema que comentàvem. Per tant... 

Sr. Alcalde: Vinga, i som-hi, i dale, i vinga. Escolta'm... Següent pregunta. 

Sr. García: Nosaltres us tallem quan parleu? Pregunto, eh? 

Sr. Alcalde: No, home, no. És que estem aquí passant a la següent pregunta i anem a 
l'anterior o a l'anterior o a l'anterior. Ja heu tingut prou temps a parlar amb aquesta 
pregunta. 

Escolta'm, si anéssim directament al que s'ha de fer era pregunta-resposta, i s'ha acabat. I si 
vols, a partir d'ara ho fem així, pregunta-resposta, que és el que toca. I quan més donem, 
més donem, més donem, al final sembla que prengueu el pèl, eh?, d'aquesta manera. Si us 
plau, pregunta-resposta. 

Sr. García: Em sembla una falta de respecte aquesta afirmació cap a la nostra feina. 

Sr. Alcalde: Pregunta i resposta, us ho dic, eh? Sempre, quan es diu qualsevol cosa, és una 
falta de respecte. Passem a la següent pregunta. 

Sr. García: És que nosaltres no us diem aquestes coses quan dieu alguna cosa... 

Sr. Alcalde: No, fa estona... Jo crec que el públic és testimoni que fa estona que demano 
això, i quan passem a la següent pregunta tornem a l'anterior d'una cosa que ja hem parlat. 
Jo us ho demano amb bones maneres però és que al final, al final ja, sentint-ho molt, us haig 
de tallar, sentint-ho molt. 

Sr. García: “Està succeint al carrer Àngel Guimerà el mateix que venia succeint anteriorment 
amb les jardineres que s’havien instal·lat en altres carrers del barri. 



 

No s’ha plantejat fer servir altres jardineres que no generin aquesta problemàtica?” 

Sr. García: Bé, preguntem sobre una problemàtica que havia passat anteriorment en altres 
carrers, i en el carrer Àngel Guimerà ens han fet arribar doncs que ha passat el mateix 
problema amb les jardineres, que ara sembla que s'havien retirat. Llavors, el tema, si no 
s'havia plantejat fer sevir altres jardineres que no generessin aquesta problemàtica, saben 
que ja havia passat anteriorment en altres carres. 

Sr. López: Sí, ja ens en vam adonar. Vam avisar l'empresa que subministrava les jardineres, 
perquè les primeres les vam comprar nosaltres, aquestes les va subministrar l'empresa 
adjudicatària d'aquelles obres. Els vam advertir de la problemàtica que havíem tingut 
nosaltres. Ells van contactar amb una altra empresa. En principi no havia d'haver-hi aquest 
problema, se'ls va ocasionar i ells s'encarreguen de buscar la solució. 

El fet de plantejar altres jardineres? Sí, sí que ens ho plantegem, però allà en tenim 125... 
Doncs a la resta del municipi segurament que no anirem a buscar aquestes. 

27. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES NOVES 
ANTENES INSTAL·LADES. (PREGUNTA NÚM. 6, R.E. E/002420-2017, DE DATA 07/07/2017). 

Sr. García: “En les últimes setmanes hem observat que han instal·lat noves antenes a Premià 
de Dalt. S’ha realitzat algun estudi previ per determinar possibles repercussions que pot 
ocasionar la instal·lació d’aquestes?  
Es té prevista la instal·lació de noves antenes?” 

Sr. López: En principi, no s'han col·locat més antenes. El que s'ha col·locat ha sigut un pal 
més alt i les mateixes antenes han pujat més amunt per donar més cobertura al municipi, 
per la tipologia de municipi. Però les antenes són les mateixes. 

Dir que al cementiri tenim un mesurador el qual cada dia està mesurant la freqüència, 
qualsevol fuita, i saber si estem dintre de la normativa. Sempre estem molt per sota, però 
moltíssim. Però en principi no, no s'han muntat més antenes, no es té previst muntar més 
antenes, si no és que algun altre operador decideixi de venir a incloure's allà. 

Sr. García: Només per acabar, abans que no ens deixeu parlar més, només desitjar-vos... 
desitjar bon estiu i fins al proper ple, i esperem que la gent del públic pugui parlar 
públicament en el següent ple. 

Sr. Alcalde: Sí, sí, però és que repasseu l'acta del Ple, i us ho demano que ho repasseu, que 
moltes vegades en respostes o en preguntes repetiu quatre vegades el mateix. O sigui, amb 
tot el carinyo. Repasseu-ho, perquè moltes vegades aquestes coses es van repetint i a la 



 

següent pregunta torneu a repetir el mateix. Us ho demano, que feu un repàs i ho analitzeu 
tranquil·lament. 

I ara, com és habitual als darrers plens, l'equip de Govern actuarem, anirem al públic i 
respondrem totes les preguntes, totes les qüestions, totes les queixes que vulgueu, tant 
regidor de Participació, d'Urbanisme... Es poden fer diverses preguntes a la mateixa hora a 
qualsevol regidor i no ens n'anirem d'aquí fins que hàgim respost. Si hi ha alguna cosa que 
no la sapiguem, en prendrem nota i la respondrem doncs més endavant. 

Equip de Govern. Parlem com a equip de Govern. Si a nivell de vosaltres també us voleu 
quedar, també esteu... doncs també esteu convidats a quedar-vos, eh? Jo parlo de l'equip de 
Govern. 

Doncs gràcies i que tingueu tots molt bon estiu. 

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dóna per finalitzada la sessió, essent les 22 
hores del dia 17 de juliol de 2017, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en dono fe. 
 
 
                                                                                              Vist i plau 
La Secretària                                                          L’Alcalde 
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