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Mireia Boté i Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt
*En el punt número 3 de l’ordre del dia pren possessió del càrrec de Regidora, la Sra. JOSEFA
DURAN CUTILLAS, incorporant-se a la sessió del Ple amb tots els seus drets i obligacions.

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA
1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (actes núm. 5 i 6).
2. Despatx Oficial.
3. Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Josefa Duran Cutillas.

HISENDA
4. Aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici 2016.
5. Aprovació de la modificació de Pressupost núm. 8/2017.

PATRIMONI
6. Aprovació de la desafectació de l’immoble situat al carrer Església, 7, de Premià de Dalt.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC)
7. Aprovació de la modificació del Reglament regulador de la creació, modificació i supressió
de diversos fitxers que contenen dades de caràcter personal.

MOCIONS
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDeCAT, ERC-AM, PSC, PP I CRIDA PREMIÀ
DE DALT-CUP-PA
8. Moció dels Grups Municipals del PDeCAT, ERC-AM, PSC, PP i CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUPPA de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la
tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències. (R.E. 4942, de data 07/09/2017).

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

9. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per tornar a permetre al públic intervenir al
final dels Plens. (R.E. E/003123-2017, de data 07/09/2017).
10. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a poder disposar d’un espai dins
l’Ajuntament com a Grup Municipal. (R.E. E/003123-2017, de data 07/09/2017).

INFORME DE REGIDORIES
HISENDA

-

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

-

Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost del 2n trimestre de 2017.

-

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

PRECS I PREGUNTES
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
11. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a les marques vials del municipi. (Pregunta
núm. 1, R.E. E/003121-2017, de data 07/09/2017).
12. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la problemàtica amb els contenidors.
(Pregunta núm. 2, R.E. E/003121-2017, de data 07/09/2017).
13. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa als incendis d’aquest estiu en algunes zones
del municipi. (Pregunta núm. 3, R.E. E/003121-2017, de data 07/09/2017).
14. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la seguretat d’aquest estiu en el municipi.
(Pregunta núm. 4, R.E. E/003121-2017, de data 07/09/2017).

15. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la contractació d’un càrrec directiu publicada
en el BOPB. (Pregunta núm. 5, R.E. E/003121-2017, de data 07/09/2017).
16. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a l’estat dels equips de la Policia Local.
(Pregunta núm. 6, R.E. E/003121-2017, de data 07/09/2017).
17. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la senyalització del carrer Vall d’Aran.
(Pregunta núm. 7, R.E. E/003121-2017, de data 07/09/2017).
18. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al museu municipal. (Pregunta núm. 8, R.E.
E/003121-2017, de data 07/09/2017).
19. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la publicitat a la via pública. (Pregunta núm.
9, R.E. E/003121-2017, de data 07/09/2017).
20. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la consulta il·legal anunciada per l’1
d’octubre. (Pregunta núm. 10, R.E. E/003121-2017, de data 07/09/2017).

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
21. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa al Consell de Poble. (Pregunta
núm. 1, R.E. E/003123-2017, de data 07/09/2017).
22. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la contractació per màxima
urgència sense motiu de la urgència. (Pregunta núm. 2, R.E. E/003123-2017, de data
07/09/2017).
23. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la imparcialitat i les
incorreccions del butlletí municipal la Pinassa. (Pregunta núm. 3, R.E. E/003123-2017, de
data 07/09/2017).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Sr. Alcalde: Bé, bon vespre. Benvinguts al Ple municipal.
Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies.
Només vull dir-vos que en aquest procés sóc tan important jo com cadascú de vosaltres.

Avui fem el primer Ple després que ahir va fer un mes dels atemptats de Barcelona, a la Rambla de
Barcelona, i el primer que farem és fer un minut de silenci per les víctimes d'aquest malaurat
atemptat el dia 17 d'agost.
Moltes gràcies.
Bé, avui, com tenim quòrum, us explico una mica també el funcionament del Ple, pels que no
sapigueu com va.
En primer lloc, hi ha una part del despatx d'alcaldia, en què es despatxen tota una sèrie d'aspectes
que hi ha per part de la Secretària i de l'Alcalde. Després hi ha una sèrie de punts de l'ordre del dia
de diferents àrees del Govern, i aquí hi ha tot el debat, doncs, dos torns per cadascun dels grups.
Després hi ha mocions que presenten els diferents partits, que també hi ha el debat doncs de dos
punts, de dos rondes. I en últim lloc hi ha les preguntes dels grups que han presentat, i aquí hi ha
pregunta i resposta. I al final del Ple, tots els regidors ens acostarem, i l'Alcalde, ens acostarem al
públic i atendrem totes les preguntes, qüestions, el que vulguin. No marxarem fins que haguem
contestat totes les preguntes i problemes que pugueu tenir.

ALCALDIA

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (ACTES NÚM. 5 i 6)
 Sotmesa les actes números 5 i 6 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels
presents sense esmenes.

2. DESPATX OFICIAL
La Sra. Secretària dóna lectura dels següents acords:
“En data 10 d’abril de 2017, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària, a aprovar inicialment
l’Ordenança reguladora de l’estacionament limitat de vehicles a la via pública, sota control horari,
del terme municipal de Premià de Dalt.
En data 9 de juny de 2017, va esdevenir aprovada definitivament després que durant el període
d’exposició pública de 30 dies hàbils no s’hagués presentat cap al·legació.
En data 4 de juliol de 2017, el text íntegre de l’Ordenança esmentada va ser publicat al BOPB.
Vist l’informe tècnic de data 6 de juliol de 2017, del cap operatiu de la Policia Municipal, Sr. José
Maria Sevillano Aguayo, en el qual es fa constar que caldria incloure a l’apartat 3.2 Zona 2 Blava
de l’Ordenança les vies que s’especifiquen a continuació:



Torrent Santa Anna (entre Camí Mig i Rotonda Flors)



C/Marià Rossell



C/ Manel Riera



C/ Victor Català



Av. Girona



Av. Barcelona



Av. Tarragona



Av. Lleida



C/ Àngel Guimerà



C/ Jacint Verdaguer



Trav. Can Maresme



Trav. Miramar



Torrent Fontsana



Plaça Mil·lenari



Via Primília



Torrent Canari

Vista la disposició addicional de l’Ordenança que estableix que l’Alcalde (o òrgan en qui delegui)
podrà, prèvia emissió dels oportuns informes tècnics preceptius i donant posterior compte al Ple de
la Corporació, modificar, ja sigui per ampliació o reducció, els dies, hores i vies d’estacionament
limitat, sense necessitat de procedir a la tramitació d’un expedient de modificació de l’Ordenança.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, reguladora
de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,
RESOLC
1. AMPLIAR el nombre de vies incloses a l’Ordenança reguladora de l’estacionament limitat
de vehicles a la via pública, sota control horari del terme municipal de Premià de Dalt, les
vies que s’especifiquen a continuació, dins l’apartat 3.2 Zona 2 blava:
3.2.- Zona 2 Blava:



Torrent Santa Anna (entre Camí Mig i Rotonda Flors)



C/Marià Rossell



C/ Manel Riera



C/ Victor Català



Av. Girona



Av. Barcelona



Av. Tarragona



Av. Lleida



C/ Àngel Guimerà



C/ Jacint Verdaguer



Trav. Can Maresme



Trav. Miramar



Torrent Fontsana



Plaça Mil·lenari



Via Primília



Torrent Canari
2.
PUBLICAR al BOPB la modificació de l’article 3.2, amb l’ampliació de les vies
mencionades a l’apartat anterior.
3.

DONAR COMPTE al Ple, a la propera sessió que se celebri."

La Sra. Secretària dóna lectura dels següents acords:
"Per Decret d’Alcaldia de data 24 de juliol de 2017, es va acordar l’acomiadament improcedent del
contracte laboral temporal a jornada complerta de la persona que es relaciona a continuació,
inclosa dins el “Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració
social”, subvencionat per la Diputació de Barcelona:
Cognoms i Nom de la
persona acomiadada

Vigència del
Contracte

Dedicació

Categoria professional

Data
Inici
Maldonado Nuñez, Cesar
Leandro

01-1216

Data Fi

Setmanal

28-07-17

37,50 h.

Peó de pintura

2. La Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2017, va acordar la contractació laboral
temporal a temps parcial de les persones que es relacionen a continuació:
Vigència del Contracte
Cognoms i Nom de la
persona acomiadada

Sobrado Claus, Laia
Sotelo Aleixandre, Ariane

Dedicació
Data
Inici

12-0907

Data Fi

Categoria professional
Setmanal

17,00 h.
11-03-18
26,50 h.
Educadora infantil

Pradas Díaz, Lucía
López Ferrer,
Montserrat- Agnès”

05-0917

25-07-18

36,00 h.

El Sr. Alcalde dóna lectura dels següents acords:
"Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum per
l’autodeterminació de Catalunya i del Decret de convocatòria signat pel Govern de la Generalitat
per a celebrar-lo en data 1 d’octubre de 2017,
L’alcalde de l’Ajuntament de Premià de Dalt, en exercici de les atribucions de representació,
MANIFESTA:
Primer-. El ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017 i complir
les previsions que es concreten a l’esmentada Llei.

Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió ordinària
que se celebri.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI)."
Sr. Alcalde: Per altra banda, també comunicar-vos que avui, aquest matí, he sol·licitat a la Fiscalia
que deixi sense efectes la instrucció 1/2017, on s'ordena a la Policia Local que exerceixi les
funcions de Policia Judicial perquè considerem que no els hi correspon. En base doncs a un acord
adoptat per la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial celebrada el 15 de juliol de
2015, les Policies doncs de pobles petits no tenen que fer aquest tipus d'instrucció. Per tant, que
sapigueu que avui ho hem demanat a Fiscalia, que es deixi aquesta funció.

3. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. JOSEFA DURAN CUTILLAS
Sr. Alcalde: Dir-vos que el passat mes de juliol, el regidor David Rovira, que també està aquí i vull
agrair-li la seva feina, doncs per motius motius personals va deixar el càrrec, i la següent persona
que hi ha a la llista és la Josi Duran.
La Sra. Secretària procedeix a donar compliment a aquest punt de l’ordre del dia:
"D’acord amb l’article 7 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals aprovat per Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, els regidors que resultin proclamats
electes han de presentar la seva credencial davant la Secretaria General.
D’acord amb l’article 30 de l’esmentat Reglament i l’article 75.7 de la Llei de Bases de règim local,
llei 7/85 de 2 d’abril, tots els membres de la Corporació tenen el deure de formular, davant el
registre, declaració d’interessos abans de prendre possessió del seu càrrec
A petició de l’Ajuntament de Premià de Dalt, en data 16 d’agost de 2017, la Junta Electoral Central
ha lliurat la credencial de regidora d’aquesta Corporació a favor de la Sra. Josi Duran Cutillas.
En data 8 de setembre de 2017, la Sra. Josi Duran Cutillas ha presentat davant Secretaria les
declaracions d’interessos en relació amb possibles incompatibilitats, activitats que proporcionin o
puguin proporcionar ingressos econòmics i béns i drets patrimonials, no apreciant-se cap
incompatibilitat per a l’exercici del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Premià de Dalt.
Així doncs, i com a requisit indispensable per a l’adquisició de la plena possessió del seu càrrec, es
procedeix a la formulació del jurament o promesa del càrrec de conformitat amb el Reial Decret
707/79 de 5 d’abril.
SRA. JOSI DURAN CUTILLAS:

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
Regidora de l'Ajuntament de Premià de Dalt, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat?"
Sra. Duran: Prometo per imperatiu legal.
Sr. Alcalde: Molt bé, doncs benvinguda. Sort i encerts. I passem al següent punt. I esperem que
aquest formulisme aviat pugui canviar.

HISENDA
4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2016
La Sra. Secretària dóna lectura de la següent proposta:
"Format el Compte General de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Premià de Dalt amb la
documentació exigida per la normativa vigent.
Vist l’informe emès per la Intervenció i el Dictamen de la Comissió Especial de Comptes emès en
data 29 de maig de 2017.
Vist que s’ha exposat al públic i no s’han presentat reclamacions, objeccions o observacions.
Vistos els articles 208 a 212 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Real Decret Legislatiu 2/2012, de 5 de març, en quant a la formació, contingut, rendició, publicitat i
aprovació del compte general, així com les regles 44 a 51 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, per la que s’ aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 4 de març de 2016, es proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer. APROVAR el Compte General de l’exercici 2016 amb tots els seus estats i comptes anuals i
annexos, en compliment del que disposa l'art. 212.4 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Segon. REMETRE còpia del Compte General a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal
de Cuentas, en compliment de l’art. 212 i 223 del RDL 2/2004."
Sr. Alcalde: Senyor Alejandro Costa, regidor d'Hisenda, té la paraula.
Sr. Costa: Moltes gràcies, senyor Alcalde. Bona nit a tothom.

Comencem el curs polític marcadament en caràcter econòmic amb el que serà el Ple d'avui, com
consta a l'ordre del dia, amb un dels grans expedients que formen part de les hisendes locals, que
és l'aprovació del compte general d'aquesta corporació.
Una mica per contextualitzar aquest expedient, aquells que no hi estem o no hi esteu tan avessats,
dir-vos que quan un dels grans expedients de qualsevol corporació és el pressupost, el pressupost
comença amb l'aprovació al mes d'octubre, en aquest cas del 2015, té lloc tota l'execució durant el
2016, el tercer pas seria l'aprovació de la liquidació, que té lloc durant el primer trimestre del
següent any, en aquest cas del 2017, i donem per finalitzat el que seria tot el 2016 a nivell
econòmic amb l'aprovació d'avui del compte general del 2016.
Aquest expedient el que pretén és donar una visió única i global de tot el caràcter econòmic,
patrimonial, pressupostari i financer d'aquest Ajuntament. No només d'aquest Ajuntament sinó de
l'empresa municipal, la societat municipal, la Pinassa, en tot el que fa referència especialment,
com he dit, a la part econòmica.
El gran expedient que hi figura a dins, la liquidació, ja vam donar compte, mostra l'estat dels
ingressos i de les despeses d'aquest Ajuntament, que ens hem de congratular, i aprofitant
l'aprovació avui dia, segueixen sent molt positives, amb uns ratis d'endeutament molt per sota de
la mitjana. Actualment, o en el moment de tancar el 2016, ens situàvem vora uns 80 euros per
habitant. Ara actualment tancarem el 2017 amb menys, aproximadament uns 60 euros per
habitant. Això és quasi 5 i 6 cops menys de la mitjana de Catalunya, amb un estat dels ingressos
positiu, va confirmar la tendència de recuperació econòmica pel que afecta a l'activitat que hi ha
en el municipi, especialment a la construcció i que té una repercussió en les arques municipals, i
en definitiva, el que reflexa una mica és la gestió que s'ha dut a terme durant aquest període.
Vull aprofitar per recordar als senyors regidors que l'aprovació del mateix és un tràmit per poder
remetre compte, com deia la senyora Secretària, a la Sindicatura de Comptes, i aquesta al Tribunal
de Cuentas, tal i com estableix la llei i que en cap cas avala la gestió feta durant el 2016 d'aquests
pressupostos i en general de tot el que té a veure amb l'anàlisi economicofinancera d'aquest
Ajuntament. És un pas necessari per poder remetre compte però no avala la gestió feta.
I ara estaré a disposició dels senyors regidors. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha intervencions per part del PP, per part de la CRIDA?
Sr. Batlle: Sí. Primer ens agradaria obrir un petit parèntesi per donar la benvinguda a la nova
regidora. Dir que des de la CRIDA farem moltes propostes i ens trobarem per, on hi hagi sinèrgies,
doncs per poder tirar endavant coses. I en segon, donar les gràcies a l'Alcalde per aquest gest, ja
que fa uns dies tant en Carlos com jo vam estar identificats per penjar cartells per la Policia Local i
s'agraeix, doncs, aquest gest, i esperem que no torni a passar.
I tancant aquest parèntesi, dono la paraula al meu company, que farà el punt.
Sr. García: Bé, gràcies. Bé, benvinguts. Esperem que sigui l'últim Ple d'aquesta monarquia
constitucional.

Intentaré no allargar-me molt, també per si el PP vol fer una mica de filibusterisme. Us deixarem
una mica d'espai.
Resumint molt, simplement farem un vot d'abstenció crítica en aquest compte general, per una
banda per remarcar que, clar, ara mateix òbviament és un tràmit, però que es faci aquest tràmit
de passar-lo al Tribunal de Cuentas, per més que s'hagi de fer, tenint en compte com s'ha portat
aquest Tribunal darrerament i que la manera polititzada en la que està, doncs bueno, estar bé
posar aquest punt crític de remarcar que esperem que no s'hagi de tornar a passar res a aquest
organisme, no?
D'altra banda, pel que fa pròpiament al pressupost, doncs bé, nosaltres ja hem remarcat en altres
ocasions que no hi hem estat d'acord, en diferents punts del pressupost, però sobretot volem
remarcar, doncs, que és un pressupost que no ha tingut participació ni des de l'inici ni al final, per
tant, en aquest tancament del pressupost doncs seguim remarcant que hi falta, aquesta
participació, tant durant el procediment, és a dir, no s'ha fet un pressupost participatiu com vam
demanar, i també en les despeses, hi ha despeses en partides de participació o en altres de
cooperació i solidaritat, per exemple, o en algunes partides socials que no s'han gastat els diners
que hi havia previstos i creiem que es podrien haver gastat en altres aspectes d'aquests àmbits,
no?
Per tant, per això farem un vot d'abstenció i bueno, podríem estendre'ns més però no cal en
aquest punt. Gràcies.
Sr. Costa: Sí. Simplement, senyor regidor, bé, pel que fa al primer punt, em mantindré al marge.
Comentaré específicament el tema econòmic.
Ja li he dit que no estem parlant exactament del que és un pressupost ni de la forma de fer-ho.
Això ja ho hem debatut diversos cops i ja saben quin és el parer d'aquest Govern al respecte. I
després, el que comentem, que simplement, tot i que sigui un tràmit, que les portes estan obertes
sempre per parlar del pressupost. Per això el que aprovem avui és el compte general, que té molts
altres aspectes, com deia, patrimonials, de fluxe, etcètera, etcètera. Però agraeixo la seva
abstenció.
Sr. García: Només un apunt. Agraeixo el tema que puguem participar en el pressupost, però altres
vegades no ha sigut tan així. Per tant, esperem que canviï, realment, amb poca credibilitat, perquè
altres vegades ha passat el que ha passat, però vaja.
Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs bé, agraeixo el to i el feeling que en aquest moment teniu. Esperem
que duri, aquest feeling. I jo per part meva, felicitar i agrair la feina, doncs, de l'àrea d'Hisenda,
amb l'Alejandro Costa al capdavant, perquè és una feina bastant desagraïda. Jo ho vaig patir uns
quants anys. Els que estem amb Hisenda sempre som els que hem de dir que no a moltes coses i a
vegades això no és fàcil. Però que al final també agrair a tot el personal de l'Ajuntament perquè si
no fos per ells, no tindríem un dels Ajuntaments menys endeutats que és capaç de fer tot el que fa
sense endeutar-se, sense apujar impostos, i tot el que fa ho fa sostenible.

Doncs gràcies. I passem a aprovació d'aquest punt.
Sr. Ruffo: Sí. Sr. Alcalde, gracias. Quiero decir unas palabras también y abrir un paréntesis. Como
estamos en un día de paréntesis, ¿no?, pues vamos a ver.
Nosotros vamos a votar a favor de este punto del día.
Abro el paréntesis ahora. Señores de la CRIDA, el que viene aquí a hacer el paripé son ustedes,
señor Alcalde, con todo el público, ¿no?, con todos mis respetos. Pero el otro día en las redes
sociales, cuando estos dos señores fueron identificados por la Policía Local, subieron una foto de la
Policía Local señalando a la Policía Local, trabajadores del Ayuntamiento.
Sr. Alcalde: Sr. Ruffo, estem parlant d'un punt econòmic de l'ordre del dia.
Sr. Ruffo: No, no, sí. Pero cuando ellos han venido aquí a hacer… No, no, no. A ellos no, ¿verdad?
Sr. Alcalde: Facin un apunt, facin un apunt.
Sr. Bailón: A ellos no les dice nada, señor Alcalde.
Sr. Alcalde: Estem parlant d'un punt de l'ordre del dia. Jo crec que ja heu fet, ja heu contestat al
filibusterisme.
Sr. Ruffo: No, no, muy brevemente. Como a ellos les ha dejado, pues a nosotros también nos va a
dejar. Muy brevemente, un minuto, nos gustaría…
Sr. Alcalde: Vagin al punt de l'ordre del dia.
Sr. Ruffo: Sí, vamos con el punto del orden del día.
Sr. Alcalde: Estem parlant d'aquest punt de l'ordre del dia.
Sr. Ruffo: Sí, sí. Gracias, señor Alcalde. Acabo rápido.
Sr. Alcalde: Vinga, doncs acabi ràpid.
Sr. Ruffo: Ya que usted viene aquí a decir que ha pedido a Fiscalía, que ha firmado no sé qué, pues
también podría aprovechar y defender a nuestra Policía Local, que hace su trabajo y no tiene que
ser ni señalado ni perseguido por grupos de este Pleno, de la oposición, como es la CRIDA Premià
de Dalt.
Sr. Alcalde: Senyor Ruffo, està pixant fora de test, amb tot el respecte. Està pixant fora de test.
En cap moment parlem...
Sr. Ruffo: Yo no soy un amigo suyo para que me hable así usted. Me debe respeto como yo a
usted le respeto.
Sr. Alcalde: No. Ho dic amb tot...

Sr. Ruffo: Usted viene aquí con todo…
Sr. Alcalde: No. Ho dic amb tot el carinyo.
Sr. Ruffo: No. Usted…
Sr. Alcalde: Sisplau, sisplau, el públic, tinguem el respecte a totes les opinions. Aquí, en aquest
poble hi ha llibertat d'expressió i llibertat de reunió, eh?, que fins ara sembla que això està en
dubte avui en dia en el nostre país. Escolta'm una cosa, en cap moment hem posat en dubte la
feina de la Policia.
Sr. Ruffo: Pues defiéndalos.
Sr. Alcalde: El que diem és que la Policia, i amb uns arguments legals, té altra feina a fer, la Policia
Local, que no anar perseguint cartells. Hi ha moltes altres feines de la Policia Local, que no és
aquesta.
En aquest aspecte, i amb la meva màxima valoració per la Policia Local i per Mossos d'Esquadra i
les forces de seguretat.
Sr. Ruffo: Així ens agrada, així ens agrada.
Sr. Alcalde: D'acord? Doncs si de cas, passem a votació.
 Sotmesa la proposta a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC i PP) i 2
abstencions (CRIDA) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria absoluta del
número legal de membres de la Corporació.

5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 8/2017
La Sra. Secretària dóna lectura de la següent proposta:
"Les diferents normatives d’àmbit general com la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2017 i el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, han suposat una
nova regulació del destí del superàvit pressupostari obtingut a partir de la liquidació de l’exercici
2016 contemplant la possibilitat de destinar tot o part del mateix a la realització d’Inversions
Financerament Sostenibles, sempre i quan es compleixin els requisits exigits per la normativa.
De l’informe emès per la intervenció en ocasió de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 se’n
desprèn que la quantitat a destinar a reduir endeutament o a la realització d’inversió
Financerament Sostenible és de 211.275,20 €.

Elaborada la memòria del Projecte d’Inversió “Urbanització del carrer Costa Brava, en el tram
comprés entre la Riereta i l’Av. Catalunya, i del carrer Penedès, en el tram comprés entre l’Av.
Canigó i l’Av. Catalunya, de Premià de Dalt“ per import de 251.232,06 € s’ha determinat que
compleix els requisits exigits per la normativa per a ser considerada financerament sostenible al
llarg de la seva vida útil.
Vistos els informes favorables dels tècnics municipals i de la Intervenció Municipal es proposa la
modificació pressupostaria per Suplement de Crèdits:
D/I
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R.F.

G
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61900

Mod.
ingressos

Mod.
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211.275,20
€
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I
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+
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TRESORERIA PER A
DESPESES
GENERALS
Suma Total. . . . . . . . . . . . .

211.275,20 211.275,20
€
€

Vist l’expedient tramitat per modificar el pressupost per Suplements de crèdit, d’acord amb el que
disposa l’article 177 del TRLLRHL, aprovat pel RDL 2/2004, l’ article 37 del RD 500/1990 i article 6.2
de les Bases d’Execució del pressupost de 2017.
Vist el que disposa l’Article 32 i la Disposició Addicional 6ª de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, la Disposició Addicional 16ª del Text Refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’informe d’Intervenció i vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 4 de març de
2016, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

1. DECLARAR el projecte “Urbanització del carrer Costa Brava, en el tram comprés entre la Riereta i
l’Av. Catalunya, i del carrer Penedès, en el tram comprés entre l’Av. Canigó i l’Av. Catalunya, de
Premià de Dalt“ per import de 251.232,06 € com a Inversió Financerament Sostenible, finançada
amb Romanent Lliure de Tresoreria en un import de 211.275,20 € i recursos propis en 39.956,86 €.
2. APROVAR la Modificació del Pressupost despeses núm. 8/2017 consistent en SUPLEMENT DE
CREDIT finançat amb Romanent Lliure de Tresoreria per import de 211.275,20 destinat a finançar
la Inversió Financerament Sostenible “Urbanització del carrer Costa Brava, en el tram comprés
entre la Riereta i l’Av. Catalunya, i del carrer Penedès, en el tram comprés entre l’Av. Canigó i l’Av.
Catalunya, de Premià de Dalt“ per import de 251.232,06 € .
3. EXPOSAR al públic el present acord, durant el termini de quinze dies, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, segons estableixen l'art. 177.2 del RD 2/2004 pel que s’aprova el
text refós de la LRHL i 38 del RD 500/1990 en relació a l'art. 169 del RD 2/2004, 20 i 22 del RD
500/1990. Considerar l’acord com a definitiu, si transcorregut el termini d'exposició pública no es
presenta cap reclamació, no essent necessària l'adopció d'un nou acord."
Sr. Costa: Sí. Com deia, avui tenim un Ple, una part del Ple amb un caràcter econòmic molt marcat.
Aprovem per segon cop en aquest any una modificació del pressupost via Ple per incorporar
romanents, fruit de, com ja deia el Sr. Alcalde amb l'aprovació de l'anterior punt, de la bona
situació econòmica i financera d'aquest Ajuntament. Molts cops no som conscients del que tenim
però només cal que mirem a les poblacions veïnes la situació que tenen, no?, amb la dificultat de
fins i tot pagar les nòmines als seus treballadors.
Aquesta situació positiva és fruit de l'inici de la crisi amb els anteriors Governs. Van saber fer front
i preveure el que estava per venir i avui recollim els resultats, i els resultats, aquest Govern, el seu
criteri és intentar posar aquests resultats transformats en recursos econòmics a disposició dels
veïns, i això ho fem millorant serveis i consolidant-los, i quan podem, incorporant tots els estats
d'efectius que queden a la caixa per encara anar més enllà i en aquest cas millorar tot el que és el
sector de la Floresta amb l'actuació en aquests carrers, tal i com deia la Sra. Secretària, i que
segueixen el pla establert en aquell mateix barri de modificació i inversió en els diferents trams.
Jo vull agrair la feina feta per tot l'Ajuntament, per tots els treballadors, tots els departaments i als
meus companys regidors també especialment, per la bona cura i la bona gestió dels recursos de
tots, perquè això, no ens hem d'oblidar, que els diners que aquí es gestionen són fruit de l'esforç
de tots els veïns i que esperem poder seguir disposant d'aquesta bona salut financera per anar
més enllà i poder fer front a les grans inversions que estan per venir, esperem, amb el proper
pressupost que aprovarem, intentarem aprovar durant aquesta tarda.
Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha intervencions?
Sr. Bailón: Simplemente una pequeña cosa. Decir que nos alegramos mucho por parte del PP, ya
que todo el mundo sabe que desde el principio de la legislatura hemos ido pidiendo una reforma,
una reestructuración de las calles de la Floresta. No obstante, esperamos que esta

reestructuración no cambie el sentido de las calles y que los vecinos de la Floresta puedan seguir
yendo a sus casas por más de un camino.
Sr. Alcalde: Molt bé. Més intervencions?
Sr. García: Bé, estem a favor que es millorin els carrers del municipi. Per tant, votarem a favor.
Obro l'últim parèntesi, simplement per al·lusions, per contestar una mica al d'abans. Simplement
dir que els que hem estat identificats i perseguits... érem nosaltres.
Sr. Ruffo: A él no le diga nada.
Sr. Alcalde: Millor que no entrem.
Sr. García: És un dia de parèntesis o no?
Sr. Alcalde: Escolta'm una cosa. Deixeu parlar.
Sr. García: Jo no he interromput a ningú, eh? Aviso.
Sr. Alcalde: Escolteu una cosa. Intentem mantenir l'ordre del Ple. Hi haurà punts on hi haurà
potser més el debat, i no intervenim. Parlem del punt, del que es parla i relacionat amb el punt
que es parla, eh?
Sr. García: És molt breu i per al·lusions, però molt breu.
Sr. Alcalde: Escolteu, després quan acabi el Ple podeu dir el que vulgueu, dir-li el que vulgueu i ja,
¿vale? Però que no...
Sr. García: És una frase. Els que hem estat identificats i perseguits hem estat nosaltres i nosaltres
en canvi ni tan sols hem dit quines van persones van ser les policies que van fer aquesta feina. Per
tant...
Sr. García: Molt bé.
Sr. Alcalde: Tanquem tots els parèntesis. El meu respecte a la Policia Local, eh? El que passa és
que com a cap d'aquest municipi i cap de la Policia en aquest moment, el que demano és que no
es dediquin a aquestes coses, que n'hi ha moltes altres a fer, no?
 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.

PATRIMONI

6. APROVACIÓ DE LA DESAFECTACIÓ DE L’IMMOBLE SITUAT AL CARRER ESGLÉSIA, 7, DE PREMIÀ
DE DALT
La Sra. Secretària dóna lectura de la següent proposta:
"Aquest ajuntament ha tramitat el preceptiu expedient per a la desafectació del bé de domini
públic consistent en l’immoble situat al carrer Església núm. 7, actualment seu de les dependències
del Jutjat de Pau.
L’oportunitat i la legalitat de l’alteració de la qualificació jurídica del bé han quedat acreditades
mitjançant els respectius informes del Cap del servei afectat i de la secretària de la Corporació, de
20 de juny de 2017.
L’expedient ha estat sotmès a informació pública, sense que s’hagi formulat cap reclamació.
D’acord amb allò que disposa l’article 52.2.l) 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, correspon al Ple la
competència per aprovar l’alteració de la qualificació jurídica dels béns municipals, essent
necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
pel fet de tractar-se de la desafectació d’un be de domini públic, tal i com disposa l’article 47.2, n)
de la Llei 7/1985, LBRL, 114.3.m) i 204.5 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vistes les competències que em van ser conferides en data 23 de juny de 2015 proposo al Ple
l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER: DESAFECTAR el bé de domini públic consistent en l’immoble situat al carrer Església núm.
7, actualment seu de les dependències del Jutjat de Pau i que consta inscrit al Registre de la
Propietat de Mataró núm. 2, al tom 3016, llibre 131 de Premià de Dalt, foli 122, número 625,
inscripció 10a.
SEGON: DISPOSAR la pertinent modificació de l’Inventari de Béns, així con que es faci constar al
Registre de la Propietat la modificació de la qualificació jurídica del bé, que passa a ser
patrimonial."
Sr. Alcalde: Molt bé. Aquest fet és el Jutjat de Pau, que sabem tots on està, que desafectem el
Jutjat de Pau per traspassar-lo, passar-lo a l'antic Ajuntament ja rehabilitat, perquè és un edifici
accessible, amb unes millors condicions, i bé, doncs traslladem el Jutjat de Pau a l'antic,
desafectem l'edifici per passar-lo allà.
Hi ha intervencions? Hi ha alguna intervenció?
Sr. Batlle: Bé, intentaré ser molt breu perquè ja ho hem exposat altres vegades.

Nosaltres entenem que aquell espai, l'antic Jutjat de Pau, és un espai idoni que podria albergar
doncs un casal de joves o un lloc per dinamitzar tota aquesta part d'oci d'aquesta franja d'edat de
la nostra població.
No entenem la seva possible venda, d'aquest espai, quan el Govern doncs diu que les finances van
bé i quan a més a més doncs des de la Diputació s'estan atorgant ajudes per rehabilitar aquest
tipus d'espais.
Doncs per aquest motiu, el nostre hi serà en contra.
Sr. Alcalde: Bé, aquest punt, el que fem és aprovar únicament la desafectació. O sigui, el trasllat, jo
crec que tenir el Jutjat de Pau en l'antic Ajuntament amb un ascensor accessible és molt millor pel
veí, pel ciutadà, que tenir-lo on està actualment, que... les dificultats, l'estat doncs de
rehabilitació, i aquí el que aprovem és estrictament... Desafectar vol dir traslladar el Jutjat de Pau
en el nou edifici. No votem l'ús que es farà en l'edifici.
Sr. Batlle: Però ja imaginem l'ús que se li donarà i per tant... Bueno, ho diu aquí. Llavors, ja
d'entrada votarem...
Sr. Alcalde: Bueno, perfecte. Molt bé. Doncs, hi ha alguna aportació més?
 Sotmesa la proposta a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC i PP) i 2 vots en
contra (CRIDA) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria absoluta del
número legal de membres de la Corporació.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC)

7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA CREACIÓ, MODIFICACIÓ
I SUPRESSIÓ DE DIVERSOS FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
La Sra. Secretària dóna lectura de la següent proposta:
"I.- Antecedents
En el Ple de l’ajuntament de data 19 de desembre de 2016, en sessió ordinària, es va aprovar
inicialment el Reglament regulador de la creació, modificació i suspensió de diversos fitxers que
contenen dades de caràcter personal, de l’Ajuntament de Premià de Dalt, i en no presentar-se
al·legacions, el mateix fou aprovat definitivament i publicat íntegrament en el BOP de Barcelona de
data 8 de març de 2017.

Posteriorment, en data 27 de juliol de 2017, es va procedir a la notificació pertinent a l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, la qual en data 11 d’agost de 2017, RE 4596, ha fet el requeriment
que es detalla a continuació:


Fitxer “Registre general d’entrada i sortida de documents”

Estructura bàsica del fitxer: Cal tenir en compte que d’acord amb l’establert a l’article 54.1c) de la
LOPD, si el fitxer conté dades especialment protegides, cal que es faci una descripció detallada de
les mateixes.


Fitxer “Queixes, suggeriment i propostes”

Estructura bàsica del fitxer: Cal tenir en compte que d’acord amb l’establert a l’article 54.1c) de la
LOPD, si el fitxer conté dades especialment protegides, cal que es faci una descripció detallada de
les mateixes.


Fitxer “Processos de selecció de personal”

Procediment: Cal concretar el mitjà que es farà servir per dur a terme la recollida de dades
personals.


Fitxer “Control d’accessos”

Mesures de seguretat: Cal modificar el nivell per tal de que s’ajusti al que s’estableix a l’article
81.2 f) del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
II.- Règim jurídic


Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (RLOPD)



Llei 7/1985 de bases del règim local. (LBRL)



Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per D. Leg. 2/2003 de
28 d’abril (TRLMRLC)



Reglament d’obres, activitats i serveis aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS)

A la vista del que s’ha exposat i vistes les competències que em van ser conferides per l’Alcaldia
d’aquest Ajuntament, mitjançant el Decret de data 23 de juny de 2015, proposo al Ple, l’adopció
dels següents

ACORDS
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l’annex del Reglament regulador de la creació,
modificació i supressió de diversos fitxers que contenen dades de caràcter personal, d’acord amb el
requeriment efectuat per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en data 11 d’agost de 2017,
RE 4596, en el sentit literal següent:


Fitxer “Registre general d’entrada i sortida de documents”
on diu “ f) estructura bàsica del fitxer (...) dades especialment protegides”,
hauria de dir:”f) Estructura bàsica del fitxer: (...) dades especialment protegides: Religió,
afiliació sindicat i salut”



Fitxer “Queixes, suggeriment i propostes”
on diu “ f) estructura bàsica del fitxer (...) dades especialment protegides”,
hauria de dir:”f) Estructura bàsica del fitxer: (...) dades especialment protegides: Religió,
afiliació sindicat i salut”



Fitxer “Processos de selecció de personal”
On diu “e) Procediment de recollida de les dades de caràcter personal:”
Hauria de dir “e) Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: Emplenament
de formulari per part de la persona interessada (en format paper o electrònic).”



Fitxer “Control d’accessos”
On diu “l) Mesures de seguretat: nivell bàsic”,
Hauria de dir “l) Mesures de seguretat: nivell mitjà.”

SEGON.- SOTMETRE l’esmentada modificació del reglament a informació pública per a la
formulació de reclamacions i al·legacions, per un termini de TRENTA DIES HÀBILS, a través de la
inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en
el tauler d’anuncis de la Corporació.
TERCER.- DETERMINAR que un cop transcorregut l’ esmentat termini d’informació pública, en cas
de no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial de la modificació del
Reglament esdevindrà a definitiu.

QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, als efectes
oportuns."
Sr. Alcalde: Hi ha algun comentari? Hi estem d'acord? Sí?
 Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC, PP i
CRIDA) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat dels
presents.

MOCIONS

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECAT, ERC-AM, PSC, PP I CRIDA PREMIÀ
DE DALT-CUP-PA

8. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECAT, ERC-AM, PSC, PP I CRIDA PREMIÀ DE DALTCUP-PA DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE
RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D’EMERGÈNCIES. (R.E.
4942, DE DATA 07/09/2017).
La Sra. Secretària dóna lectura de la següent moció:
"Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 2017, van
provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir una sensació de por i
alarma entre la nostra societat.
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana,
agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament amb molts ciutadans
anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la posterior detenció i desarticulació dels
terroristes causants de l’atac.
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així com la
indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o religió.
Per tot això, PDeCAT, ERC i PSC proposem al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les ciutats de
Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic.
SEGON.- Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i la barbàrie
arreu del món i a casa nostra.

TERCER.- Donar el condol i suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les seves famílies i
amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social.
QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències, seguretat,
prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van saber complir amb la seva
feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que la policia dels Mossos d’Esquadra
s’incorpori, de forma immediata, en les reunions dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista,
liderades per la Interpol, per assegurar la més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de
seguretat de l’Estat.
CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat de la nostra
societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància apostant pels valors que potenciïn el
respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures.
SISÈ.- Ratificar la voluntat dels Governs locals de continuar treballant per la cohesió social de les
nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la inclusió de la societat."
Sr. Alcalde: Voleu fer algun comentari a la moció?
Sr. García: Sí. Només afegir... Òbviament estem totalment d'acord amb la moció, i remarcar també
doncs la gran tasca, a més de les entitats i dels cossos de seguretat, emergències, etcètera, la gran
tasca de la ciutadania que voluntàriament va aportar tot el que va poder en aquell dia. I després,
bueno, remarcar un parell de coses. També afegir una crítica al fons de la qüestió. Remarcar una
mica, agafant diguéssim el crit de la manifestació que es va fer a Barcelona, doncs criticar que el
fons de tot això ve en part per la venda d'armes que fa el Govern espanyol i concretament el rei
també, que venen armes a països com Aràbia Saudi i que després financien Estat Islàmic, per
tant... Remarcar també que és important entrar en aquest fons i criticar-ho i tenir-ho present.
I després, sobretot, doncs en relació amb el que diuen en el punt cinquè, doncs deixar clar que
hem de condemnar la islamofòbia, que ha sorgit en alguns casos arrel d'aquests atacs, i esperem
que a nivell municipal puguem treballar per evitar que això es reprodueixi.
També afegir doncs, bueno, una crítica també a la catalanofòbia que va sortir en alguns llocs,
Twitter, etcètera, arrel de l'atemptat, que és bastant... bueno, que deixa bastant que desitjar.
Res més. Gràcies.
Sr. Alcalde: Bueno. Jo, agrair doncs que en aquest punt estiguem tots d'acord perquè jo crec que
hem d'anar tots a una. Agrair la feina com aquí ha remarcat als cossos de seguretat i
d'emergències i a la ciutadania, i bé, això és un tema que independentment de la manera de
pensar o dels nostres pensaments polítics. sí que hem d'anar tots a una perquè aquí el terrorisme,
som tots contra el terrorisme.
Gràcies.
 Sotmesa la moció a votació, per 17 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC, PP i
CRIDA) dels membres que integren la Corporació.

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

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

9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER TORNAR A PERMETRE AL PÚBLIC
INTERVENIR AL FINAL DELS PLENS. (R.E. E/003123-2017, DE DATA 07/09/2017).
La Sra. Secretària dóna lectura de la següent moció:
"Des de fa uns mesos, l’Alcalde i l’equip de Govern han deixat de permetre que la ciutadania o
entitats puguin expressar-se públicament intervenint en acabar els plens.
Considerem de sentit comú que donar la paraula a la gent, respectar-los el seu dret i llibertat a
expressar-se apel·lant el Ple, és no només una mostra d’honestedat política, transparència i
participació, sinó també un deure que tenim cap a les persones que ens han escollit.
La normativa actualment vigent a Premià de Dalt sobre aquest aspecte parla del “dret reconegut
d’intervencions orals als ciutadans en les sessions”, i diu que podrà ser exercit en finalitzar les
sessions formals. Demanem al Govern i a l’Alcalde que reconsiderin el seu criteri actual de negar a
la ciutadania aquest dret reconegut per la pròpia normativa.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Tornar a permetre al públic assistent als Plens municipals que pugui intervenir lliurement
en acabar les sessions plenàries.
SEGON.- Difondre aquest acord."
Sr. Alcalde: Bé. Comentem... Voleu ampliar alguna...?
Sr. García: Sí, sí. Bueno, simplement, és un tema que hem dit en altres ocasions, una mica per
explicar-ho també a la gent que potser no ho sap. En aquests Plens, fins fa uns mesos, el que es
feia és que quan acabava el Ple, doncs la ciutadania podia, i les entitats, podien intervenir, agafar
el micròfon i dir alguna cosa que volguessin dir públicament perquè quedés, bueno, per demanar
alguna cosa als grups municipals, a l'Ajuntament, o fer, bueno, alguna consideració.
Des de fa uns mesos, doncs des de l'equip de Govern i des de l'Alcalde es va decidir que això no es
faria, que l'únic que es faria és que la gent pot parlar individualment, diguéssim a l'orella de cada
regidor com ja es podia fer òbviament abans i es pot fer qualsevol dia de la setmana, que per això
hi som, no?

Per tant, entenem que és important i necessari que la ciutadania i les entitats es puguin expressar
si volen en els finals dels Plens com passava fins ara, i el que demanem doncs és que això es canviï
i que es torni a permetre aquesta participació.
Ja que parlem, doncs quan parlem de participació i transparència, creiem que això és primordial i
vaja, no s'entén que no es pugui fer.
També remarcar que la pròpia normativa, el ROM mateix, el Reglament Orgànic Muncipal de
Premià de Dalt, parla precisament del dret reconegut d'intervencions orals als ciutadans en les
sessions plenàries, i aquest dret reconegut sembla que no s'està garantint, no?, si l'entenem així.
Per tant, esperem que es reconsideri. És una decisió de l'Alcalde. I per tant, demanem que es torni
a deixar la paraula a la gent, simplement.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Voleu fer algun comentari?
Sr. Ruffo: Sí. Gràcies, senyor Alcalde. Nosaltres la votarem a favor, la moció, senyors de la CRIDA,
però no per l'esforç que han fet vostès per arribar a un acord perquè no han fet cap esforç, no han
fet res, bàsicament ni ens han trucat. Però ho veiem necessari, no?, que un dia a un altre l'Alcalde
de manera totalment unilateral va decidir doncs no donar la paraula al públic. Nosaltres creiem
que és important. I per tant, farem un vot a favor. I suposo que l'equip de Govern, el Govern del
tarannà de transparència i del diàleg, pues votarà a favor.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Passo la paraula al portaveu del Govern.
Sr. Tintoré: Bona nit. Bé, nosaltres no hem deixat de permetre mai que la ciutadania s'expressi,
mai. L'única diferència és que no hi ha un mico, però expressar es poden expressar com s'ha fet
abans i com es fa ara. Per tant, és exactament el mateix, l'únic que no hi ha un micro on es pugui
escoltar. Recordar que un cop acaba el Ple, es deixa de gravar. Per tant, és simplement els
mateixos que podem escoltar i que podem estar aquí. Per tant, és un tema repetitiu perquè l'hem
exposat moltes vegades.
Doncs òbviament votarem en contra.
Sr. Alcalde: Algun altre...?
Sr. García: No, simplement creiem que és bastant obvi que per exemple si hi ha una petició
ciutadana com per exemple sabem que hi ha persones que han contactat amb l'Ajuntament per
alguns temes repetidament i no se'ls hi fa ni cas, quan en canvi ha sortit algun tema en un Ple, ja
sigui per quedar bé o perquè la gent se n'assabenta i per tant llavors des del Govern sí que es vol
resoldre, doncs això funciona millor.

Ara, simplement, si hi ha algú que vulgui dir alguna cosa públicament perquè es resolgui fàcilment,
perquè es resolgui més ràpidament aquest tema, no passa. Per exemple, si una entitat vol per
exemple llegir un comunicat com va passar fa uns mesos amb l'ANC mateix, que es volia llegir un
comunicat i no es va poder llegir perquè cap dels de l'equip de Govern no va voler llegir-lo i en
canvi l'entitat no podia parlar, per posar un altre exemple.
Creiem que és bastant obvi i és el que passa a la resta de municipis, que es pugui parlar al final
dels Plens. Però bé, si seguiu en la mateixa línia, doncs no entenem que això sigui democràcia real
ni participació real ni transparència real.
Sr. Tintoré: Per acollir una petició, hi ha molts més altres mitjans que no al final d'un Ple, que avui
afortunadament fa goig, eh? Però en un Ple malauradament som els que som, i hi ha altres
mitjans, com pot ser la trucada personal, com pot ser via instàncies, com pot ser mil coses, per
poder atendre i resoldre problemes.
Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs aquí també hi ha un factor també, que la gent que ha seguit els Plens,
que al final es tornaven, amb gent de la vostra llista, a fer una mica tota la parafernàlia, el que
sigui, habitualment... Sí, gent de la vostra llista fent això.
Al final, el que considerem més operatiu és que la gent...
Sí, sí, democràcia sí.
Sí, gent de la vostra llista que no parava, com ara, intentar fer el xou al final dels Plens, eh? Per
tant, el que intentem és que la gent que tingui voluntat constructiva, al final del Ple, doncs podem
atendre totes les peticions i aquí també està la mostra que moltes vegades la gent de la CRIDA té
l'eina per poder entendre això.
Sr. Batlle: Josep, sisplau, jo et demanaria que per respecte a la gent de la nostra llista que algun
cop ha vingut aquí a dir alguna cosa a nivell individual, no la fiquis al mateix sac. I segona... No, no.
Sr. Alcalde: Podem fer un repàs de tots els últims Plens.
Sr. Batlle: Podem fer un repàs si vols. Per exemple, plataformes que no tenen res a veure amb la
nostra llista i han vingut aquí a parlar, i quan ha molestat se'ls hi ha tancat el micròfon.
Sr. Alcalde: Totes les plataformes que han vingut aquí i la gent han tingut la paraula per exposarho, quan hi ha hagut una moció, de qualsevol plataforma. Hi ha hagut alguna plataforma que ha
vingut aquí o algú que ha volgut explicar algun fet que no se li ha permès, quan hem presentat
alguna moció? N'hi ha hagut alguna? Digue'n una.
Sr. Batlle: Quan no anava sobre moció, quan no anava sobre una moció. Però si la plataforma no
té una moció que presenti...
Sr. Alcalde: Qui tingui voluntat constructiva, té accés a poder arreglar tota la problemàtica que hi
hagi. Qui vingui a fer doncs el xou o el que sigui, doncs aquest no és el lloc per fer-ho, eh? I aquí la
voluntat constructiva també està perquè en aquest Govern hi ha 13 sobre 17 regidors. Per tant,

qui vulgui doncs té... al final del Ple jo no me n'aniré fins que atengui totes les preguntes, totes les
qüestions o totes les propostes que vulgueu.
Però el que no farem és fer un petit espectacle cada vegada que hi hagi, al final del Ple. Si fem bon
ús de les eines que tenim, segur que podrem tornar...
Sr. García: Voldria afegir una cosa, perquè per exemple hi va haver una intervenció referent a un
accident que va haver-hi en el poble, que dir que això és un espectacle em sembla una falta de
respecte per aquesta persona per exemple.
Sr. Alcalde: Escolta, el que estic dient és que el que és habitualment gent de la vostra llista que
comença aquí, que ja té l'eina de vosaltres per fer les preguntes i les mocions. El que no podem fer
és un segon Ple quan arribi el Precs i preguntes, perquè per això esteu vosaltres, que sou els
representants de la gent de la vostra llista.
Sr. Batlle: Saps que això no és veritat.
De totes maneres, és igual que sigui de la nostra llista, com si vol ser de... la gent no té dret a
expressar-se?
Sr. Alcalde: I quan diem això, té dret a expressar-se, per tant, el ROM diu:
"El dret reconegut d'intervencions orals als ciutadans i en les sessions només podrà ser exercit a
criteri de la Presidència i sempre, en qualsevol cas, en finalitzar les sessions formals. La intervenció
es limitarà a l'exposició a les relatives opinions sobre els temes debatuts i també a proposta
d'iniciatives a seguir pels òrgans en qüestió."
En cap cas diu que sigui en veu pública. El que fem és: els regidors donem la cara, i l'Alcalde, ens
n'anem, i realment ha sigut curiós perquè des que no hi ha això, tots aquests que feien aquestes
intervencions així de xou, ara ja no van a l'Alcalde ni al regidor a demanar explicacions ni a fer
preguntes. Que estrany, no? Que estrany.
Sr. Batlle: Potser ens hauríem de plantejar canviar que l'Alcalde faci o desfaci com li doni la gana
en el Ple. Potser hauríem de començar per aquí.
 Sotmesa la moció a votació, per 4 vots a favor (PP i CRIDA) i 13 vots en contra
(PDeCAT, PSC i ERC-AM) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.
10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A PODER DISPOSAR D’UN ESPAI
DINS L’AJUNTAMENT COM A GRUP MUNICIPAL. (R.E. E/003123-2017, DE DATA 07/09/2017).
La Sra. Secretària dóna lectura de la següent moció:
"La llei diu que tots els grups municipals han de disposar d’un espai per a tenir reunions dins la seu
de la corporació municipal.

Tal com hem expressat i sol·licitat en anteriors ocasions, considerem necessari per exercir la nostra
feina adequadament disposar d’aquest espai.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Facilitar-nos un espai dins l’Ajuntament per a tenir reunions, tal com indica el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
SEGON.- Difondre aquest acord.”
Sr. García: Bé, simplement és una petició molt concreta que hem fet reiteradament però tampoc
se'ns ha fet cas i entenem que aquest cop tampoc serà així, però bé, simplement és doncs
remarcar que la llei ens diu que els grups municipals han de poder tenir un espai dins de
l'Ajuntament per poder entre altres coses mirar la documentació, que no podem treure de
l'Ajuntament, que això facilitaria també la feina de la pobra gent, els treballadors i treballadores de
l'Ajuntament, que al final moltes vegades ens ha d'enviar documentació perquè no podem mirar-la
físicament dins de l'Ajuntament, no?, que seria facilitar la feina també. I bàsicament és això,
simplement necessitem un espai per poder tenir reunions amb els ciutadans, ja que no els deixeu
parlar en el Ple, doncs si ens volen preguntar alguna cosa, que al final sembla que només podran
anar a la llista per poder participar, doncs bé, almenys poder tenir un espai per poder fer-ho, no?
Esperem que es compleixi, més que res perquè ho diu la pròpia llei, però entenem que no es farà.
Gràcies.
Sr. Tintoré: Sí que és cert que ho diu la llei, però també diu "sempre i quan sigui possible."
Espai o sales per mirar expedients i documentació, que òbviament teniu tot el vostre dret, sempre
el tindreu i el podeu tenir, espais. Si no estan ocupats, sí.
Sr. Batlle: Quan he mirat jo documentacions en una sala aquí a l'Ajuntament?
Sr. Tintoré: Un moment, Jaume, que no he acabat, sisplau. Val?
Per reunir-se i per atendre el ciutadà, recordar que aquí tenim despatxos que fins i tot estan tres
regidors. Vull dir que l'espai actual de l'Ajuntament és el que és i no s'hi cap. I recordar que hi ha
dos espais per l'oposició: un acabat d'adequar, que és on estava antigament la Diputació, darrera
l'Ajuntament antic, i l'altre al barri Santa Anna. Per tant, tenim coberts els espais per l'oposició.
Gràcies.
Sr. García: Lo d'acabat d'adequar, home, a l'estiu l'aire condicionat està allà per muntar des de fa
un any aproximadament, no hi ha wifi, no hi ha ordinador, no hi ha cobertura... És una mica difícil
treballar allà, sincerament. Al final hem d'anar a un bar perquè no es pot treballar allà, però
bueno.

Tot i això, la llei el que diu és que, per dir-ho literalment:
"Tots els grups municipals han de disposar d’un espai per a desenvolupament de llurs activitats", i
també, o sigui, quan diu "preferentment a la seu de l'Ajuntament", ho diu en aquesta primera part,
i després diu: "I també donar espai per tenir reunions en el mateix edifici de la corporació." Aquí no
diu "en cas de que sigui possible" ni res similar.
Sr. Tintoré: "Preferentment."
Sr. García: No, no, "preferentment" no ho diu aquí.
Sr. Tintoré: Escolta'm una cosa. Això del bar, us reunireu si voleu. Teniu un altre espai al barri
Santa Anna, o no?
Sr. García: Sí, sí, tenim dos espais que no estan condicionats. Però el que estem demanant és
poder-ne tenir un i la llei diu això, però bé, ja està. Si no se'ns vol facilitar la feina, doncs...
Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs alguna consulta més?
Sr. Bailón: Ya se lo han dicho todo entre ellos, pero… Nosotros votaremos a favor, más que nada
para facilitarle un poco, si fuera posible que tuviésemos el espacio, para facilitar un poco el trabajo
de nuestros técnicos. Muchas veces tenemos que pedir que nos fotocopien, que nos dejen sus
mesas, porque a veces como dice Marc, no hay espacio y tenemos que ocupar mesas de técnicos
para poder consultar el expediente. Entonces, en la medida de lo posible siempre que se pueda y
cumpliendo la ley, si tenemos un espacio sería lo mejor.
Gracias.
Sr. Alcalde: Dir-vos que quan tenim reunions tots aprofitem les sales polivalents que hi ha i en
funció de la disponibilitat, doncs fem les reunions que necessitem. En aquest edifici és complicat
que tothom tinguem una sala disponible en el mateix moment perquè moltes vegades estem tots
en el mateix temps, no?
També dir-vos que si necessiteu fer reunions o el que sigui, en breu tindrem l'espai de l'antic
Ajuntament amb una sala, un hotel d'entitats, per poder fer reunions de petit format o de gran
format, qui vulgui, les entitats que vulguin i de la manera que vulguin. Però és difícil tenir una sala
exclusiva, si no la tenim ni els regidors de l'equip de Govern, una sala exclusiva per poder tenir
reunions, si no que les compartim amb el personal i amb els regidors. I això està disponible per
tothom, tant treballadors de la casa com regidors, siguin del Govern o de l'oposició.
El que no podem és donar un espai exclusiu pels regidors de l'oposició, eh?
Passem a votació.
 Sotmesa la moció a votació, per 4 vots a favor (PP i CRIDA), i 13 vots en contra
(PDeCAT, PSC i ERC-AM) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.

INFORME DE REGIDORIES
Sr. Alcalde: Molt bé. Aquí passem a informes de regidories.
Sra. Escolano: Molt bé. Bona nit a tothom. Disculpeu aquesta veu, però a part que ja la tinc
habitualment malament, avui és pitjor.
Bé, tenint en compte que hem començat fent un minut de silenci per condemnar... De fet, el
minut era per honorar les víctimes i donar aquest suport nostre, i després hem condemnat tota
classe de violència, i jo crec fermament que a més de fer un minut de silenci, crec que és
important que ens ocupem de la cultura i dels nostres infants i joves. És imprescindible la cultura i
l'educació per aconseguir que aquest món, començant pel nostre poble i ampliant-ho, perquè sigui
un món possible. Un món sense cultura i una bona educació i una bona ocupació dels nostres
joves, per mi és un món impossible.
Per tant, dit això, jo dedicaré, ja ho faig, però dedicaré tots els minuts que tinc per posar tot el que
sé i tot el que pugui a potenciar la cultura i ajudar i donar suport als joves i infants d'aquest poble.
Dit això, afortunadament tinc uns equips molt bons que en saben molt i que treballen molt.
Des de Joventut, demà comencem a treballar ja amb la Diputació pel Pla Jove. Recordeu que ens
van fer el retorn de la diagnosi, que hem fet reunions amb tots, amb tècnics, amb joves, amb
diferents entitats del poble, ja ens van fer el retorn, i demà ja comencem a treballar en el pla en si.
També hem tancat les inscripcions ja de la ludoteca. Tenim la ludoteca plena, no s'ha quedat cap
nen al carrer. Tots són nens de Premià de Dalt i hem hagut de fer d'acord amb els pares també,
com l'any passat, que els nens de tercer han passat amb els grans. Estan d'acord amb l'horari.
L'any passat es va fer aquesta prova i va anar molt bé i per tant no s'ha quedat ningú en llista
d'espera i ja està tota plena, la ludoteca.
De cara a l'any que ve, volem mirar de poder ampliar. De moment tenim l'espai que tenim i els
nens que podem tenir per l'espai que tenim.
També recordar-vos que demà comencen les inscripcions a l'Espai Jove. És de primer a quart d'ESO
i estaran a les tardes a La Fletxa de 17h a 20h. Recordeu també que la inscripció l'ha de fer l'adult
que estigui al càrrec del menor, ¿vale? Us ho recordo perquè les places són limitades i anem una
mica ràpid. No ens esperem a última hora, que no ens quedéssim sense.
Bé, des de Cultura, hem estat aquest mes d'agost a la Fira És Dansa, que és una fira de dansa. Hem
estat aquest mes de setembre a la Fira de Tàrrega. Estarem al mes d'octubre a la Fira Mediterrània
de Manresa. Tot això, per què? Per fer contacte, per veure espectacles, per treballar plegats,
perquè ens ajudin des de fora, per convidar a persones des de fora i per convidar els nostres a
sortir fora.

Hem fet contactes amb Alemanya, hem fet contactes amb el Govern balear, i estem molt
contents. Hem treballat molt però com que, bueno, a mi personalment... sóc molt afortunada
perquè m'agrada molt la feina que faig i m'ho passo molt bé.
Dir-vos que la Diputació ha volgut obsequiar als pobles que aposten per la cultura i entre aquests
pobles estem nosaltres. Llavors, entre la Diputació i la Fundació Romea, ens han regalat una
lectura dramatitzada, això sí, l'hem de fer un dilluns perquè és el dia que els actors fan festa i
llavors poden anar arreu a presentar.
Que sapigueu que hem triat el dilluns dia 4 de desembre. Ja us avisarem amb temps, però us ho
volíem dir perquè la Diputació ja ens ho ha dit i ens sentim profundament orgullosos d'això.
Dir-vos que acabem de passar l'Arrela't, Arrela't a la cultura. Enguany era la tercera edició d'aquest
Arrela't. Estic molt contenta de com han treballat tots els equips, tots els equips tècnics de
l'Ajuntament, tota l'empresa municipal la Pinassa, sobretot l'equip de Joventut de La Fletxa,
l'equip de Cultura, per damunt de tot la Comissió de Festes. Sense ella no seria possible
pràcticament fer cap de les coses que fem. I estic molt contenta de la participació del públic, com
heu vingut com heu participat. Hem canviat l'espai. Ens arriscàvem una mica, poc, perquè l'espai
era perfecte, i estem contents perquè realment ha estat així.
Que sapigueu que l'any que ve, si teniu una agenda, no us preocupeu si no la teniu, ja us avisarem,
el 2018, el 15 i 16 de setembre tornarem amb una nova edició de l'Arrela't.
M'agradaria fer una menció de tothom que ha col·laborat, a banda de tot el públic. Vull agrair als
gegants de Premià de Dalt, a la batucada Ambitum, a l'Esbart de Premià de Dalt, als cuiners de la
terra, a la Maria de la Cisa, al Pa amb Sucre, Alfonso Torres, a la DO l'Alella, concretament al
Marquès d'Alella, a la comercial Anma, al senyor Jaume Batlle i al senyor Carlos García amb els
seus tallers, a ApiCirc, a Les Colomes, i sobretot a la Comissió de Festes, naturalment, a Illa
Fantasia, a Matinée, a l'Ajuntament en general, i aquests dos punts, eh?, que són La Fletxa,
Cultura i la Comissió de Festes. Gràcies a tots.
També dir-vos la d’EscenArts de tardor, però això, la programació us l'explicarem, ja la tenim
tancada però us l'explicarem a l'octubre perquè em sembla que volen explicar més cosetes.
Gràcies per participar.
No us oblideu: la cultura, els infants i els joves per mi són la meva prioritat. I crec que Premià de
Dalt ha d'apostar, Sr. Alejandro, aquesta bonança que tenim de pressupost... Bueno, ja ho
treballarem, eh?
Jo sé que la Diputació ens ajudarà, la Generalitat també. El nou conseller de Cultura aposta per
l'Arrela't, que ho sapigueu. I hem treballat amb el Govern balear. Vindrà l'any que ve a l'Arrela't un
grup de circ de Mallorca i el Govern balear, l'Institut d'Estudis, ens paga el viatge, tot el transport i
tot. Per tant, nosaltres no ens quedarem endarrere. L'any que ve farem un intercanvi: els gegants
d'Alemanya, Alemanya vindran aquí, i bé, ja us ho aniré explicant. Però aquesta és la meva
prioritat.

Gràcies. Bona nit.
Sr. Costa: Bé. Bona nit. Donar compte de tres informes com ja és habitual de forma trimestral.
Informem d'una banda del compliment de la llei d'estabilitat pressupostària, quan certifiquem que
es compleixen l'estabilitat pressupostària i els ratis d'endeutament, com ja comentàvem amb
l'aprovació del compte general, pel que fa al segon trimestre d'aquest any.
D'altra banda, amb el compliment de la llei contra la morositat, seria el PMP, el pagament a
proveïdors. Seguim estant dins el termini establert, i això, penso que és d'agrair per totes aquelles
empreses i autònoms que treballen amb l'Ajuntament, que puguin cobrar al dia les seves factures.
I l'altra banda, donar compte de l'estat d'execució del mateix període, del segon trimestre
d'aquest any, en el que es reflexa una situació bastant semblant a la del mateix període de l'any
anterior, del 2016. Pel que fa els ingressos, ens situem a una execució del pressupost dels
ingressos d'un 72%. Aquest 72% es divideix en el que són ingressos corrents de taxes, impostos i
transferències via subvencions en un 85%, i un 13% dels que són ingressos de capital, bàsicament
préstecs i altres tipus d'actius financers pel que fa al préstec. Com bé sabeu, aquest Ajuntament
no en demana cap i per tant aquesta inexecució es reflexa amb aquest simple 13%. Això, en el seu
conjunt origina aquest 72%.
Pel que fa a les despeses...
Voldria fer menció dins de l'apartat d'ingressos que es va consolidant la tendència que dèiem
anteriorment de la reactivació econòmica, especialment en aquells ingressos que porta la
construcció a la nostra corporació, que com ja sabeu, les nostres previsions sempre són
moderades a l'hora de fer els pressupostos perquè no podem confondre el que són ingressos
extraordinaris o derivats d'aquesta activitat amb el que són els ingressos corrents, perquè si no
arribaríem a una situació de crac econòmic, que és el que va passar a molts dels Ajuntaments a
l'inici de la crisi.
Pel que fa al pressupost de les despeses, en situem en aquest període, al segon trimestre, en més
d'un 40% d'execució. Pel que fa als capítols de serveis i subvencions, l'execució ha estat semblant
també a la del mateix període de l'any passat, voltant quasi el 50%. I pel que fa a les inversions,
l'execució és inferior, també respon a la incorporació de romanents com el que hem fet
anteriorment, al mes de maig, en el capítol d'inversions de més d'un milió d'euros, que, clar, si
incorporem els diners al maig és molt complicat que al juny ja estiguin licitades i iniciades les obres
i pagades, no? I per això solen acumular-se l'execució de les inversions en el final de l'any.
Bé. Moltes gràcies.
“Per donar compliment als objectius de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) es dona
compte al Ple de l’informe d’avaluació dels objectius Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat
Financera.

La informació referent a l’execució del pressupost del segon trimestre de 2017 s’ha presentat via
telemàtica, amb els formularis habilitats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el dia
28 de juliol de 2017 per part de la Intervenció municipal.
Les entitats amb pressupost limitatiu han de presentar:
-

-

Actualització del pressupost en execució per l’exercici 2017, o en el seu cas, del
prorrogat fins a l’aprovació del Pressupost i detall d’execució al final del trimestre
vençut.
Situació del romanent de tresoreria
Calendari i pressupost de tresoreria
Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per aplicació
del que es disposa en l’article 16.9 de l’ordre)
Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb la
capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes
(ajustos SEC)

Si l’entitat està subjecta al Pla de comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials:
- Actualització d’Estats Financers inicials (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys
provisionals) per a l’exercici corrent i detall d’execució a final de cada trimestre vençut.
- Calendari i Pressupost de Tresoreria
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius
- Actualització de la previsió de la Capacitat/Necessitat de Finançament de l’entitat a
l’exercici corrent calculada conforme a les normes SEC
Complimentada tota la informació requerida corresponent a l’actualització de l’ informe de la
Intervenció Local de compliment d’objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, per al segon
trimestre de 2017, s’informa que la Corporació Local, integrada per l’Ajuntament de Premià de
Dalt i la societat mercantil La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals SA,
-

Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària
Compleix l’objectiu de Deute públic”

“ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST
2n TRIMESTRE 2017

M.Teresa Fernández Hinojosa, Interventora Acctal, de l’Ajuntament de Premià de Dalt, emet el
següent
INFORME:

Normativa d’aplicació






Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri d’Hisenda y Administracions
Públiques, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local
Ordre HAP/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014
Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2017

D’acord amb el que disposa l’article 207 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per RD 2/2004 de 5 de març, i la regla 52 de la Instrucció de Comptabilitat Model Normal
aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, la Intervenció de l’entitat local remetrà al Ple de l’entitat,
per conducte de la Presidència, informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de la
tresoreria per operacions pressupostaries independents i auxiliars del pressupost i de la seva
situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi.
La informació sobre l’execució del pressupost de l’exercici 2017 i sobre el moviment i la situació de
la tresoreria de l’Ajuntament de Premià de Dalt del 2n trimestre que s’adjunta com annex conté,
d’acord amb el que disposa la regla 53 de la ICAL-model Normal de Comptabilitat aprovada per
l’ordre HAP/1781/2013:
1. l’execució del pressupost de despeses
2. l’execució del pressupost d’ingressos
3. els moviments i situació de la tresoreria
Les dades d’execució del pressupost de l’exercici 2017 són les derivades de l’aprovació del Ple de 17
d’octubre de 2016 amb les modificacions de Pressupost següents:

N. exp.
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017

Data
06/03/2017
14/03/2017
03/04/2017
15/05/2017
01/08/2017

Descripció
MODIF. PRESS. INCORPORACIO DE ROMANENTS
MODIF. PRESS. NUM 02/2017 GENERACIO DE CREDIT
MODIF.PRESS. 3/2017 INCORPORACIO DE ROMANENTS
MODIF. PRESS 04/2017 GENERACIO DE CREDIT I TRANSF.CREDIT
MODIF. PRESS. 05/2017 GEN. DE CREDIT I SUPL. DE CREDIT

. L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

La informació sobre l’execució del pressupost de despeses corrent posa de manifest, per a cada
aplicació pressupostària, l’import corresponent a:
- Els crèdits pressupostaris inicials, modificacions i definitius
- Les despeses compromeses
- Les obligacions reconegudes netes
- Pagaments realitzats
Així mateix, es fa constar el percentatge que representen les despeses compromeses respecte dels
crèdits definitius, les obligacions reconegudes netes respecte als crèdits definitius i els pagaments
realitzats respecte a les obligacions reconegudes netes.

Cap

Descripció

Inicial

Modificacions

Definitiu

Autoritzacions

Disposicions

Desp.compr./
cr. Definitius

Obliga

1

Despeses de personal

4.587.492,90

371.447,03

4.958.939,93

4.917.445,00

4.917.445,00

99,16%

2.255.7

2

Béns corrents i serveis

3.182.263,50

185.293,83

3.367.557,33

1.983.040,06

1.899.760,64

56,41%

1.200.5

3

Despeses financeres
Transferències
corrents

10.900,00

10.900,00

2.308,91

2.308,91

21,18%

2.308,9

1.984.061,77

305.132,24

2.289.194,01

1.912.668,96

1.847.878,96

80,72%

888.502

923.576,30

1.164.248,64

2.087.824,94

1.298.111,94

1.298.111,94

62,18%

504.7

7

Inversions reals
Transferències de
capital

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100,00%

8

Actius financers

9

Passius financers

287.760,33

287.760,33

91.884,23

91.884,23

31,93%

91.88

TOTAL

10.996.054,80

13.022.176,54

10.225.459,10

10.077.389,68

77,39%

4.943

4

6

2.026.121,74

El nivell d’execució del pressupost de despeses per capítol és el següent:
DESPESES
Capítol
1. Despeses de Personal
2. D. corrents bens i serv
3, Despeses Financeres
4. Transf.corrents
TOTAL OP.CORRENTS
6, Inversions Reals
7. Transf.capital
9.Passius Financers
TOTAL OP. CAPITAL

CR TOTALS
4.958.939,93
3.367.557,33
10.900,00
2.289.194,01
10.626.591,27
2.087.824,94
20.000,00
287.760,33
2.395.585,27

ORN
2.255.760,99
1.200.527,58
2.308,91
888.502,64
4.347.100,12
504.701,07
91.884,23
596.585,30

ORN/CR
TOTALS
45,49%
35,65%
21,18%
38,81%
40,91%
24,17%
0,00%
31,93%
24,90%

TOTAL PRESS. DESPESES

13.022.176,54

4.943.685,42

37,96%

El nivell d’execució de les despeses, distingint la seva naturalesa, és el següent:
Operacions corrents (cap 1-5)
Despeses compromeses/credits definitius 81,56%
Obligacions reconegudes/crèdits
definitius
40,91%
Pagaments realitzats/obligacions
reconegudes
91,53%
Operacions de capital ( cap 6-7)
Despeses compromeses/credits definitius 62,53%
Obligacions reconegudes/crèdits
definitius
23,94%
Pagaments realitzats/obligacions
reconegudes
100,00%
Operacions financeres (cap 8-9)
Despeses compromeses/credits definitius 31,93%
Obligacions reconegudes/crèdits
definitius
31,93%
Pagaments realitzats/obligacions
reconegudes
100,00%
Total pressupost despeses
Despeses compromeses/credits definitius 77,39%
Obligacions reconegudes/crèdits
definitius
37,96%
Pagaments realitzats/obligacions
reconegudes
92,50%
El pressupost de despeses el 2n trimestre de 2017 s’ha executat en un 37,96%.
L’execució del pressupost de despeses en quant a la despesa compromesa és del 77,39%.
El percentatge dels pagaments sobre les obligacions és un bon indicador del compliment en el
pagament dels proveïdors, essent del 92,5%.

-

Cap. 1. Despeses de personal

Les despeses de personal a 30 de juny estan compromeses en un 99,16% i reconegudes les
obligacions en un 45,49 %, essent l’execució correcta.
Pel que fa a l’execució dels principals articles és la següent:

10
11
12
13
15

Organs de govern
Personal eventual
Personal funcionari ( B+C )
Personal Laboral
Incentius al Rendiment

-

Crèdits
Totals
37.500,00
72.720,20
1.065.935,07
2.255.308,05
345.077,42

Obl.Rec
/ Cr.Tot
18.749,99
50,00%
36.360,10
50,00%
468.064,63 43,91%
1.034.011,97 45,85%
165.391,13 47,93%
Obl.Recon.

Bens corrents i Serveis
Pel que fa a les despeses en bens corrents i serveis l’estat d’execució a 30 de juny la despesa
compromesa és de 56,41 % i les obligacions reconegudes de 35,65%
L’execució dels principals articles és la següent:
Crèdits
Totals
Arrendaments
70.380,00
Reparacions mant i conserv 455.182,17
Subministraments
2.652.195,16
Indemnitzacions raó servei 189.800,00

20
21
22
23

Obl.Recon.
26.720,12
150.130,67
931.953,64
91.723,15

Obl.Rec
/ Cr.Tot
37,97%
32,98%
35,14%
48,33%

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

22100
22101
22102
22103

-

Energia elèctrica
Aigua
Gas
Combustibles

Crèdits
Totals
343.350,00
14.555,00
48.000,00
29.200,00

Obl.Recon.
142.653,28
7.318,26
24.692,89
13.661,03

Obl.Rec
/ Cr.Tot
41,55%
50,28%
51,44%
46,78%

Cap. 3. Despeses Financeres
Pel que fa a les despeses financeres l’estat d’execució a 30 de juny mostra una despesa
compromesa de 21,18 % i obligacions reconegudes en un 21,18%

L’execució dels principals articles és la següent:

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

31
35

-

Crèdits
Totals

Obl.Recon.

Obl.Rec
/ Cr.Tot

9.900,00

1.902,48

19,22%

1.000,00

406,43

40,64%

Cap. 4. Transferències corrents
Pel que fa a les transferències corrents, a 30 de juny la despesa compromesa és de 80,72 %
i les obligacions reconegudes de 38,81%
L’execució dels principals articles és la següent:

A ENS PUBLICS I STAT
MERCANTIL
A ENTITATS LOCALS
A EMPRESES PRIVADES
A FAM I INST SENSE ANIM LUCRE

44
46
47
48

-

Crèdits
Totals

Obl.Recon.

Obl.Rec
/ Cr.Tot

1.448.202,75
94.370,16
100.000,00
646.621,10

680.171,92
41.574,17
31.067,86
135.688,69

46,97%
44,05%
31,07%
20,98%

Cap. 6. Inversions Reals
Pel que fa a les despeses en inversions a 30 de juny la despesa compromesa és de 62,18 % i
les obligacions reconegudes de 24,17%
L’execució dels principals articles és la següent:

60
61
62
63

INV.NOVA EN INFRAESTR
INV. REPOSICIO EN INFR
INV.NOVA ASSOCIADA
FUNC.SERVEIS
INV. REPOSICIO ASS FUNC SERVEIS

Crèdits
Obl.Recon.
Totals
59.893,76
9.835,63
1.314.959,09 380.021,30

Obl.Rec
/ Cr.Tot
16,42%
28,90%

195.633,22
466.186,88

25,64%
13,87%

50.163,30
64.680,84

64

INV. DE CARÁCTER IMMATERIAL

51.151,99

0,00

0,00%

Per aplicacions pressupostaries:
Org
.

Prog
Econ.
.

102

491

APLICACIONS

Crèdits totals

6410
0

APLICACIONS
INFORMATIQUES
WEB

9.460,99

Disponible

Adjudicat

Comp/Cts

9.460,99

100,00

Obligacion
s

Pagat

Pendent
de pag.

4.499,89

3.727,51

772,38

203

491

6260
0

EQUIPS PROC.
INFORMACIÓ

14.105,52

3.549,68

10.555,84

74,83

203

491

6260
1

VIDEOVIGILÀNCIA

93.299,08

-2.651,50

95.950,58

102,84

203

491

6360
0

REPOSICIÓ EQU.
INFORMÀTICA

20.000,00

5.285,71

14.714,29

73,57

203

491

6410
0

APLICACIONS
INFORMÀTICA

37.691,00

244,1

37.446,90

99,35

302

231

6250
0

HABITUALLAMENT
CASA URGÈNCIA I
ELECTROD.

14.500,00

13.551,00

949

6,54

949

949

302

231

6290
1

ALTRES INV. NOVES
ASSOCIADES AL
FUNC SERVEIS

7.348,81
7.348,81

100,00

7.348,81

7.348,81

438,2

261,8

37,40

261,8

261,8

754

546

42,00

5.275,30

100,00

5.275,30

5.275,30

310

241

6260
0

PANTALLA AULA
TEIXIDORES

700

321

323

6390
0

INVERSIO AIXETERIA

210,54

323

326

6230
0

BANC D'
INSTRUMENTS

1.300,00

323

326

6260
0

INICIACIÓ
ACTIVITAT:LA
MÚSICA A TRAVÉS
INFORMÀTICA

700

341

330

6290
0

ESCENARI

5.275,30

342

334

7800
0

SUBVENCIÓ A L'
ASSOCIACIÓ
CULTURAL SANT
JAUME

20.000,00
20.000,00

100,00

16.000,00

16.000,00

11.149,57

100,00

11.149,56

11.149,56

16.168,87

136,17

2.171,95

100,00

968

968

16.952,10

16.952,10

350

330

6320
0

REFORMA CASA
CULTURA

11.149,57

351

333

6290
0

DIORAMA CLICS

1.500,00

1.500,00

352

332
1

6410
0

BLOG BIBLIOTECA

4.000,00

4.000,00

360

342

6250
0

MATERIAL ESPORTIU
11.873,81
NOVA PISTA

-4.295,06

360

342

6290
0

LLUM PISTA

14.000,00

14.000,00

360

342

6320
0

INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES

13.310,00

370

337

6260
0

PIJ REPOSICIÓ PC

1.500,00

401

171

6190
0

MILLORES PARCS I
JARDINS

2.171,95

401

231

6320
0

REFORMA
HABITATGE SOCIAL

45.000,00

0,32

44.999,68

100,00

402

153
2

6330
0

EINES BRIGADA

3.000,00

1.253,87

1.746,13

58,20

403

332
1

6390
0

REPARACIO I
CONDICIONAMENT
COBERTA
BIBLIOTECA

31.619,16

7,73

403

342

6320
0

REFORMES
INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES

90.713,70

6.484,15

84.229,55

92,85

403

342

6390

MILLORA I

16.952,10

16.952,10

100,00

1.500,00

0

REPARACIO
EQUIPAMENT CAMP
DE FUTBOL

403

920

6220
0

OBRES ANTIC
AJUNTAMENT

30.644,51

404

153
2

6090
0

ACTUACIONS
PREVIES CAN VILAR

59.893,76

404

153
2

6190
0

MILLORES VIES
PÚBLIQUES

431.932,08

404

153
2

6190
1

URBANITZACIÓ
CARRERS LA
FLORESTA

628.676,82

404

153
2

6240
0

ADQUISICIÓ
ELEMENTS DE
TRANSPORT

4.760,00

404

165

6190
0

REPOSICIÓ
ENLLUMENAT
PÚBLIC

41.000,00

404

342

6190
0

ARRANJAMENT ACC
I ELEM Z. ESPORTIVA 133.600,00
LA POMA

133.600,00

404

920

6250
0

MOBILIARI JUTJAT
DE PAU

15.000,00

2.750,02

422

162
1

6390
0

ACTUACIONS
CONTENIDORS

18.000,00

422

171

6190
0

MILLORES PARCS I
JARDINS

500

153
1

6090
0

500

153
2

500

153
2

30.644,51

100,00

29.012,87

29.012,87

59.893,76

100,00

35.657,09

13.868,52

235.282,31

196.649,77

45,53

162.763,67 102.945,98 59.817,69

100.000,00

528.676,82

84,09

380.659,01 281.562,15 99.096,86

4.760,00

100,00

4.760,00

4.760,00

1.148,53

2,80

1.119,49

1.119,49

10.617,43

7.382,57

41,01

7.382,57

633,67

50.000,00

37.259,29

12.740,71

25,48

10.995,88

10.995,88

URB CAMI MIG I
ROTONDA VIA
PRIMILIA

100.000,00

100.000,00

6190
0

URBANITZACIÓ DE
CARRERS

611.494,15

397.421,64

214.072,51

35,01

181.872,00 181.872,00

6190
1

INVERSIONS VIA
PUBLICA PL BARRIS

148.337,17

138.928,82

36.000,00

21.788,57

6.748,90

500

160

6190
0

XARXES
SEPARATIVES
AIGUES PLUVIALS

27.234,51

500

162
1

6390
0

ALTRES INVERSIONS
RECOLLIDA DE
DEIXALLES

35.945,51

500

165

6190
0

ENLLUMENAT BARRI
SANTA ANNA

28.949,07

28.949,07

500

323

6320
0

SALA ESCOLA SANTA
ANNA

535.000,51

535.000,51

500

920

6320
0

ELIMINACIO
BARRERES
18.000,00
ARQUITECTONIQUES

18.000,00

Suma

1.846.665,80 1.471.842,05 43,42

-

27.234,51

35.945,51

3.389.849,62

100,00

35.945,51

35.945,51

913.572,55 725.348,15

188.224,4
0

Cap. 7. Transferències de capital
Pel que fa a transferències de capital nomes es contempla la subvenció de capital
nominativa a la SC Sant Jaume. No s’ha realitzat l’aprovació del conveni anual.
Crèdits
Totals
A FAM I INST S/ANM LUCRE 20.000,00

78

-

Obl.Recon.

Obl.Rec
/ Cr.Tot
0,00%

Cap. 9. Passius Financers
Pel que fa a les despeses de passius financers, s’ha compromés i reconegut les obligacions
en un 31,93 %.
El detall per article és el següent:

91

AMORTITZ PRESTECS

Crèdits
Totals
287.760,33

Obl.Recon.
91.884,23

Obl.Rec
/ Cr.Tot
31,93%

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

Modificacions

Definitiu

Drets
Reconeg

Drets rec./
prev. definit

Recaptació

Recaptació/
Drets rec
26,73%
19,81%

Cap

Descripció

Inicial

1

Impostos directes

5.313.884,52

5.313.884,52

4.882.739,22

91,89%

1.305.027,63

2

70.000,00

70.000,00

133.297,00

190,42%

26.408,54

3

Impostos indirectes
Taxes, preus públics i
altres ingressos

2.021.336,00

2.021.336,00

1.733.301,30

85,75%

777.094,60

4

Transferències corrents

2.859.037,96

3.341.026,16

2.323.115,72

69,53%

1.304.834,02

5

Ingressos patrimonials

99.296,32

99.296,32

47.723,09

48,06%

24.597,14

44,83%
56,17%
51,54%

6

Alienació d'inversions
reals

7

Transferències de capital 373.500,00

83.116,37

456.616,37

300.000,00

65,70%

300.000,00

100,00%

8

Actius financers

1.461.017,17

1.461.017,17

0,00

0,00%

0,00

9

Passius financers

259.000,00

259.000,00

0,00

0,00%

0,00

0

TOTAL

10.996.054,80

13.022.176,54

9.420.176,33

72,34%

3.737.961,93

39,68%

481.988,20

2.026.121,74

El nivell d’execució dels ingressos corrents és irregular al llarg de l’exercici, atès que depèn en gran
part del calendari de cobrament dels tributs. Durant el segon trimestre el percentatge d’execució
dels ingressos ha estat el següent:
INGRESSOS
Capítol
1. Impostos Directes
2, Impostos Indirectes
3. Taxes, P.P. i altres ing
4. Transf. Corrents
5. Ingressos patrimonials
TOTAL INGR. CORRENTS

PREV
DEFINITIVES
5.313.884,52
70.000,00
2.021.336,00
3.341.026,16
99.296,32
10.845.543,00

DRN
4.882.739,22
133.297,00
1.733.301,30
2.323.115,72
47.723,09
9.120.176,33

DRN/PREV
DEF.
91,89%
190,42%
85,75%
69,53%
48,06%
84,09%

6. Alienació inversions
7. Transferències de
capital
8.Actius Financers
9.Passius Financers
TOTAL INGR. DE CAPITAL

456.616,37
1.461.017,17
259.000,00
2.176.633,54

300.000,00

300.000,00

65,70%
0,00%
0,00%
13,78%

TOTAL PRESS.INGRESSOS

13.022.176,54

9.420.176,33

72,34%

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

84,09%
37,70%

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

65,70%
100,00%

Operacions financeres
Drets reconeguts/previsions definitives
Recaptació/Drets reconeguts

0,00%
0

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

72,34%
39,68%

-

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

L’execució dels padrons dels principals tributs és la següent:

112
113
115
130
302
309

IBI RÚSTEGA
IBI URBANA
IVTM
IAE
Recollida escombraries
Taxa cementiri municipal

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

Drets
Reconeguts
48.248,97
3.375.385,29
691.378,10
13.021,25
900.168,92
10.504,57

DR/PrevDef
105,81%
96,52%
100,35%
16,28%
98,11%
101,99%

312 Serveis educatius
331 Entrada i sortida vehicles

417.500,00
92.000,00

245.823,35
92.897,15

58,88%
100,98%

Pel que fa als ingressos per liquidacions, l’estat d’execució és el següent:
Prev def
2017
116
290
321
332
349
391

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

Drets
Reconeguts

DR/PrevDef

1.000.000,00 709.075,04

70,91%

70.000,00

133.297,00

190,42%

68.000,00
74.000,00
80.000,00
12.700,00

80.341,24
51.511,45
52.506,10
22.844,57

118,15%
69,61%
65,63%
179,88%

Els drets reconeguts respecte les previsions són adequats i superats en quant a les Tales per
llicències urbanístiques i l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

-

Cap. 4 Transferències corrents

En quant als ingressos provinents d’altres administracions, l’estat d’execució és el següent:

42000 Participació Tributs de l'Estat
45000 Fons Català de Cooperació Local
Altres Subvencions corrents
45
Generalitat
Altres Subvencions corrents
46
Diputació

-

Prev def
2017
2.041.000,00
170.746,22

Drets Recon.
Nets
2.036.563,42
173.349,69

DR/Prev
Def
99,78%
101,52%

443.209,36

11.619,56

2,62%

668.241,65

101.583,05

15,20%

Cap. 5 Ingressos Patrimonials

Els ingressos patrimonials presenten l’estat d’execució següent:
Prev def
2017

Drets Recon.
Nets

DR/Prev
Def

550
559

Concessions periòdiques
Concessions no periòdiques

70.196,32
17.100,00

108,18
17.637,18

0,15%
103,14%

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

Cap. 7 Transferències de capital

Pel que fa a les transferències de capital s’han reconegut drets en un 65,70 % que han estat
recaptats al 100% i correspon a la subvenció de la Diputació de Barcelona per l’arranjament de
l’antic Ajuntament (300.000,00€).
El detall de les aplicacions pressupostaries és el següent:

Aplicació
SUBVENCIÓ DE
75050 CAPITAL -GENER LLEI BARRIS
76100 SUBV DIPUTACIO
PROGRAMA COMPL
76100 SUPORT INVERSIO
LOCAL
76100

Prev.inicial Modificacions Prev.Defin Drets nets

373.500,00 31.196,24
3.348,87

48.571,26

404.696,24
3.348,87

48.571,26

SUBVENCIO XARXA
DE MUNICIPIS
Total d´operacions
cap.7:

Drets/
Ingr.realitz. Recap
Prev

300.000,00

373.500,00 83.116,37

456.616,37 300.000,00 66%

Resum execució pressupost ingressos-despeses 2n trimestre 2017
Comparació del mateix trimestre a l’exercici anterior

2n trimestre 2017
INGRESSOS
Capítol

2n trim. 2016

PREV

DRN

DRN/

DRN/

300.000,00 300.0

300.000,00 300.0

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

DEFINITIVES
5.313.884,52
70.000,00
2.021.336,00
3.341.026,16
99.296,32
10.845.543,00
456.616,37
1.461.017,17
259.000,00
2.176.633,54

4.882.739,22
133.297,00
1.733.301,30
2.323.115,72
47.723,09
9.120.176,33
300.000,00

300.000,00

PREV DEF.
91,89%
190,42%
85,75%
69,53%
48,06%
84,09%

PREV DEF.
95,04%
121,37%
83,07%
83,49%
52,14%
89,22%

65,70%
0,00%
0,00%
13,78%

1,64%
0,00%
0,00%
0,58%

13.022.176,54 9.420.176,33 72,34%

66,12%

Capítol
1. Despeses de Personal
2. D. corrents bens i serv
3, Despeses Financeres
4. Transf.corrents
TOTAL OP.CORRENTS
6, Inversions Reals
7. Transf.capital
9.Passius Financers
TOTAL OP. CAPITAL

ORN/
CR TOTALS
ORN
CR TOTALS
4.958.939,93 2.255.760,99 45,49%
3.367.557,33 1.200.527,58 35,65%
10.900,00
2.308,91
21,18%
2.289.194,01 888.502,64 38,81%
10.626.591,27 4.347.100,12 40,91%
2.087.824,94 504.701,07 24,17%
20.000,00
0,00%
287.760,33
91.884,23
31,93%
2.395.585,27 596.585,30 24,90%

ORN/
CR TOTALS
45,03%
37,56%
25,40%
38,55%
41,15%
17,51%

TOTAL PRESS. DESPESES

13.022.176,54 4.943.685,42 37,96%

35,68%

DESPESES

66,55%
21,27%

3. ELS MOVIMENTS I LA SITUACIÓ DE TRESORERIA.

La informació sobre els moviments i la situació de tresoreria posa de manifest els cobraments i
pagaments realitzats durant al període a que es refereix la informació, així com les existències a la
tresoreria al principi i fi del període.

Existències inici període

1/1/2017 A 30/6/2017
3.296.543,86

Ingressos

15.849.523,09

Total Existències +
Ingressos

15.849.523,09

Pagaments

14.208.061,50

Total Existències fi
periode

4.938.005,45

4. EXERCICIS TANCATS

L’evolució durant aquest 1r trimestre de l’exercici ha estat la següent:

OBLIGACIONS PENDENT DE PAGAMENT
L’estat d’execució dels pressupostos tancats pel que fa a les obligacions pendents de pagament per
capítols és el següent:

Cap. Descripció
Despeses de
1
Personal
Béns corrents i
2
Serveis
Despeses
3
Financeres
Transferència
4
corrents
6
7
8
9

Obligacions
Inicials

Obligacions
Rectificacions Finals

Pendent
Pagaments pagament

90.767,46

0,00

90.767,46

90.767,46

299.035,47

0,00

299.035,47

298.349,83 685,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.640,64

0,00

70.640,64

15.188,00

55.452,64

0,00

249.309,94

249.309,94 0,00

Inversions Reals 249.309,94
Transferència de
Capital

0,00

0,00

0,00

Actius Financers
Passius
Financers
20.763,91

0,00

20.763,91

20.763,91

TOTAL

0,00

730.517,42

674.379,14 56.138,28

730.517,42

0,00

Els percentatges de pagaments són:
Operacions Corrents
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes

87,81%

Operacions Capital
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes

100,00%

Operacions Financeres
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes

100,00%

Total Pressupost despeses
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes

92,32%

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
L’estat d’execució dels pressupostos tancats pel que fa als drets pendents de cobrar per capítols és
el següent:

Cap.
1
2

3
4
5

6
7

8
9

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

saldo Drets
Rectif.
inicials
Drets Inicials augment Totals

Anul·lacions

Cancel·lats

Drets R Nets

Recaptats

Pdent Cobr.

1.417.246,80 4,52

1.417.251,32 16.259,28

51.009,09

1.349.982,95 259.474,94

1.090.508,01

8.784,83

0,00

8.784,83

0,00

0,00

8.784,83

8.472,32

312,51

635.957,81

79,51

636.037,32

18.933,58

11.975,86

605.127,88

82.316,56

522.811,32

724.483,91

0,00

717.868,04

0,00

0,00

717.868,04

241.788,80

476.079,24

8.627,97

0,00

8.627,97

0,00

0,00

8.627,97

5.846,00

2.781,97

Inversions
Reals
Transferències
de Capital
138.909,48

0,00

0,00
0,00

138.909,48

0,00

0,00

138.909,48

0,00

62.984,95

2.829.301,15 597.898,62

138.909,48

Actius
Financers
Passius
Financers

TOTAL

2.934.010,80 84,03

2.927.478,96 35.192,86

Els percentatges dels cobraments han estat els següents:

2.231.402,53

Operacions Corrents
Cobraments realitzats/drets reconeguts

22,22%

Operacions Capital
Cobraments realitzats/drets reconeguts

0,00%

Total Pressupost ingressos ex. Tancats
Cobraments realitzats/drets reconeguts

21,13%”

“INFORME EMÈS PEL TRESORER MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE
PAGAMENT DE LES OPERACIONS COMERCIALS AFECTADES PER LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL,
DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES
DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS I CÀLCUL DEL PERIODE
MIG DE PAGAMENT CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2017.
PRIMER.- La Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, afecta als terminis
de pagament i al procediment de reclamació de deutes de les administracions públiques als seus
proveïdors.
Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 és de 30 dies des de la recepció
de la mercaderia o prestació del servei. Com a mecanisme de transparència en el compliment
d’aquests terminis de pagament, s’estableix en l’article 4 que els Tresorers o, en el seu defecte,
Interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el seu
compliment el qual haurà d’incloure necessàriament el número i quantia global de les obligacions
pendents en les que s’estigui incomplint els terminis. Aquest informe es retrà trimestralment al Ple
de la Corporació per part de la Tresoreria municipal i haurà de remetre’s, en tot cas, al Ministeri
d’Economia i Hisenda per part de la Intervenció.
SEGON.- La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat
Financera, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control
del deute comercial del Sector Públic, sotmet les Corporacions Locals al principi de sostenibilitat
financera, no només en referencia al deute públic de les entitats locals sinó també del deute
comercial de les mateixes. D’aquesta manera es determina la sostenibilitat del deute comercial
quan el període mig de pagament als proveïdors d’aquestes entitats no superi el termini màxim
previst a la normativa de la morositat.
L’article 13 de la citada Llei Orgànica determina el període mig de pagament com a instrument de
control d’aquest objectiu establint que les Administracions públiques hauran de publicar el període
mig de pagament a proveïdors. En aquest sentit, l’Ordre Ministerial 2105/2012, modificada per

l’Ordre HAP/2082/2014 en el seu article 16.6, estableix l’obligació a subministrar de forma
trimestral aquesta informació.
Queda regulada la metodologia de càlcul del període mig de pagament en virtut del Reial Decret
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.
El PMP mesura el retard en el pagament del deute comercial en terminis econòmics, com a
indicador diferent respecte del període legal de pagament establert al text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials. Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre
valor negatiu si l’Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la
presentació de les factures o certificacions d’obra, segons correspongui.
TERCER.- En base als punts primer i segon anteriors, s’informa que els ratis morositat obtinguts de
l’Ajuntament i de la Societat Mercantil de la Pinassa, són els següents:
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
1.- Pagaments realitzats en el trimestre:

Pagaments realitzats en
el Trimestre
Despeses en Béns
Corrents i Serveis
20 – Arrendaments i
Cànons
21 – Reparació,
Manteniment i
conservació
22 – Material,
Subministrament i Uns
altres
23 – Indemnització per
raó del servei
24 – Despesa de
Publicacions
26 – Treballs realitzats
per Institucions s.f. de

Període
mitjà
pagament
(PMP)
(dies)

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

32,07

855

499.535,78

29

33.294,53

15,17

19

12.505,43

0

-

31,28

188

82.897,67

7

4.379,24

32,71

648

404.132,68

22

28.915,29

0,00

0

-

0

-

0,00

0

-

0

-

0,00

0

-

0

-

lucre
Inversions reals
Altres pagaments
realitzats per operacions
comercials
Pendents d’aplicar a
Pressupost
TOTAL

41,50

29

272.324,75

2

34.545,11

20,03

4

799,00

0

-

0,00

0

-

0

-

35,50

888

772.659,53 31

67.839,64

2.- Interessos de Demora
No s’han realitzat pagaments en concepte d’interessos de demora en el període.
3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
Factures o documents
justificatius pendents de
pagament al final del
trimestre
Despeses en Béns
Corrents i Serveis
20 – Arrendaments i
Cànons
21 – Reparació,
Manteniment i
conservació
22 – Material,
Subministrament i Uns
altres
23 – Indemnització per
raó del servei
24 – Despesa de
Publicacions
26 – Treballs realitzats
per Institucions s.f. de
lucre
Inversions reals
Altres pagaments
realitzats per operacions
comercials

Període
mitjà
pagament
(PMP)
(dies)

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

14,29

286

168.339,01

2

1.911,80

24,00

1

313,83

0

-

17,73

49

20.191,39

0

-

13,80

235

147.755,39

2

1.911,80

15,00

1

78,40

0

-

0,00

0

-

0

-

0,00

0

-

0

-

30,13

10

204.896,21

0

-

0,00

0

-

0

-

Pendents d’aplicar a
Pressupost
TOTAL

5,41

5

5.855,05

1

22,65

301

379.090,27 3

525,00
2.436,80

4.- Factures per les quals hagin transcorregut més de 3 mesos des de la seva anotació al Registre
General d’Entrada i no s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació, informat per la Interventora
Actual, d’acord amb l’article 10.2 de la Llei 25/2013, 27 de desembre d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
No existeixen factures amb aquestes condicions en el període.
LA PINASSA, SOCIETAT MUNICIPAL
1.- Pagaments realitzats en el trimestre
DINS TERMINI
LEGAL PAGAMENT

FORA TERMINI
LEGAL
PAGAMENT

PMP

Nº PAGS

IMPORT
TOTAL

Nº
PAGS

IMPORT
TOTAL

Aprovisionaments i altres Desp.
explotació

26,31

78

49.705,65

-

-

Adquisicions Immob. Material i
Intangible

39,00

1

15.454,12

-

-

29,32

79

65.159,77

-

-

TOTAL

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

FORA TERMINI
LEGAL PAGAMENT

PMP

Nº PAGS

IMPORT
TOTAL

Nº
PAGS

IMPORT
TOTAL

Aprovisionaments i altres
Desp. explotació

31,35

15

2.903,34

1

129,45

Adquisicions Immob. Material
i Intangible

-

-

-

-

-

31,35

15

2.903,34

1

129,45

TOTAL

Quart.- En base als punts primer i segon anteriors, s’informa que els ratis en relació al càlcul del
període mig de pagament a proveïdors obtinguts de l’Ajuntament i de la Societat Mercantil de la
Pinassa, són els següents:

Entidad

Ratio de
Operaciones
Pagadas
(días)

AJUNTAMENT
5,50
PREMIA DE DALT
LA PINASSA,
-0,68
SOCIETAT MUNICIPAL
PMP Global

Importe
pagos
realizados
(euros)

Ratio de
Operaciones
Pendientes
de
Pago (días)

Importe
pagos
pendientes
(euros)

Periodo
Medio de
Pago
Trimestral

840.499,17

-7,35

381.527,07

1,49

65.159,77

1,35

2.903,34

-0,59

384.430,41

1,38

905.658,94

CINQUE.- Aquest informe es remet al Ple de la Corporació, al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i es publica la informació a la Web municipal.”
Sra. Cuello: Hola, bona nit.
Des de Promoció Econòmica, estem preparant el programa Sènior Vàlua.
Un cop signat el conveni de col·laboració amb la Fundació Martí l'Humà, iniciarem el projecte
Sènior Vàlua, adreçat a persones en atur de llarga durada de 30 a 54 anys. Es tracta d'un programa
de millora de l'ocupabilitat, orientació laboral, formació tècnica de recerca de feines, tutoritzats...
Aquesta paraula no la sabia... Per les quals les persones tenen dret a un ajut de 10 euros per acció
realitzada amb un màxim de 150 euros al mes.

Per altra banda, tenim la convocatòria de joves de pràctiques, que s'ha sol·licitat al SOC una
subvenció per la contractació de dos joves inscrits al programa de garantia juvenil, demandants
d'ocupació amb formació professional i/o universitària, per desenvolupar un pla de pràctiques a
l'Ajuntament.
I per altra part, també dir-vos que ja ha començat el programa Dinamitza't. El dimarts dia 12 de
setembre ja es va iniciar la tercera edició del programa Dinamitza't amb un total de 9 participants.
Moltes gràcies. Bona nit.
Sra. Julià: Bona nit.
Des de la regidoria de Serveis Socials, Igualtat i Salut, informar-vos que aquest dimecres s'inicien
els tallers per dona, que els anomenem “Dones activament”, que farem txikung, risoteràpia i
hipopressives. Us podeu apuntar a través de Serveis Socials i es faran els dimecres de 6 a 8 de la
tarda.
I després, conjuntament amb Oncolliga i FCEC, l'Ajuntament de Premià de Dalt col·labora en un
taller gratuït que es farà el 5 d'octubre a l'antic Ajuntament a les 6 de la tarda. Qui hi estigui
interessat pot posar-se en contacte amb el Carles, que hi serà demà i us apuntarà, perquè hi ha
places limitades.
Gràcies.
Sr. López: Hola. Bona nit.
Dir que des de la regidoria de Pla de Barris, doncs es comença a partir del setembre, del setembre
al desembre, tots els cursets i tots els tallers d'Aprèn a estimar-te, doncs adreçats sobretot a la
dona.
I també tenim l'inici de la recuperació de la memòria històrica del barri, amb el qual doncs ens
adrecem a que tothom que tingui doncs algun tipus d'aportació a nivell d'imatges o d'història,
doncs que s'adreci a la plaça Mil·lenari perquè ens serà de gran ajuda.
I també que s'ha iniciat a nivell d'esports, doncs tots els entrenaments de totes les entitats, que
tot ha anat correcte, que hi ha molta afluència de nanos i que, bueno, que pràcticament cap
incidència, només que una mica de reajust amb alguns horaris dintre del pavelló.
A part d'això, dir que durant aquest mes també es col·locaran, es posaran ja en marxa, les càmeres
de seguretat que segurament tots vosaltres ja heu vist que tenim en tots els accessos del municipi,
i aquestes càmeres, com no sé si tots saben, el que faran... són de lectura, són de seguretat,
lectures de matrícula sobretot, de cara a la seguretat de cara al municipi, i qualsevol vehicle que
pugui estar identificat, doncs automàticament doncs té que passar l'informe o la notificació a la
Policia, amb la qual cosa detectaríem que que s'adintra a dintre el municipi doncs algun vehicle
sospitós o amb un algun tipus de deficiència.
Sr. Medina: Hola. Bona nit.

Des de la regidoria de Turisme, Promoció de la Vila, Comerç, Consum i Fires, convidar-vos aquest
cap de setmana vinent al Cap de Setmana d'Ulisses. Comencem el divendres amb el primer tast
gastronòmic i seguim amb el concert inaugural del Ramon Mirabet.
El dissabte al matí fem els actes més patrimonials, expliquem les escenes de la peça que tenim,
única al món, el plat d'Ulisses, amb poesia, amb música, relat. Fem una activitat per infants, que és
"Construïm l'Odissea del laberint", i per la tarda tenim un segon tast gastronòmic, un concert de
petit format amb Carla Sanz i un espectacle de teatre musical amb la companyia 9's A Cors, amb
l'obra aquesta basada en música de Queen.
El diumenge al matí és el dia més esportiu. Tenim l'Ulisses Atack. Ja comencem de bon matí,
aquest any amb samarreta del corredor.
I tindrem, pel públic que acompanyi els corredors, tindrem exhibicions esportives: ve el César
Cañas, veí del nostre poble i 11 vegades campió del món de biketrial, i el Yago Martínez, que és
campió d'Europa de supercròs i de motocròs, també veí del poble, que ens faran exhibicions.
I tenim una darrera incorporació de darrera hora, que tenim un espectacle infantil, que és Gisela i
el llibre màgic, que el tindrem durant tot el matí, amb música de Disney. Un espectacle que suposo
que farà les delícies dels infants. Tot això, acompanyat amb un tast vermut. O sigui, tindrem tres
tastos aquest any en el Cap de Setmana d'Ulisses.
Us volia també dir que des de la regidoria del Museu, com coincidirà la inauguració abans del
proper Ple, el 6 octubre inaugurem la propera exposició, amb el títol "Els falsificadors de la vila".
Parla d'un moment històric en què a Premià de Dalt es falsificava moneda. Jo crec que us podrà
interessar molt.
I des de la regidoria de Transport, avui, avui mateix, dia 18, hem començat el reforç de la línia de
bus, de la C14, pels alumnes d'autobús de... que puguin anar a l'institut de Valerià Pujol en
condicions.
L'any passat passava que aquesta línia de primera hora del matí s'omplia molt ràpid. Llavors, el
que fem ara és fer un reforç que surt 5 minuts més tard, amb un segon comboi, que agafa sols les
parades des dels barris fins a la zona de l'institut, i amb això evitarem que cap nano es pugui
quedar a terra.
Moltes gràcies.
Sra. Fernández: Bona tarda.
Des de la regidoria de Solidaritat i Cooperació, fer una menció del Caritast que vam celebrar el 2
de setembre.
Agraïm molt als voluntaris i a totes les persones que van cuinar i, bueno, va ser un èxit de gent. Em
sembla que fins i tot algú es va quedar sense sopar. I esperem de cara a l'any que ve millorar
aquest aspecte.

I per altra banda, doncs donar-li la benvinguda a la nova regidora, desitjar-li molta sort, i encert
segur que en té perquè segur que fa una bona feina.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Jo, dir-vos que temporalment he sigut el regidor d'Ensenyament, entre el
David i la Josi, i també ja hem anat treballant conjuntament amb la Josi.
Dir-vos que l'inici del curs escolar ha sigut satisfactori, un any més, doncs ja portem des del 2014,
doncs pagant els llibres de text de les escoles públiques del poble. Ja haurem invertit 810.000
euros en aquests darrers anys, que són diners que s'han estalviat les famílies doncs de pagar
llibres en base, doncs bueno, tot va lligat amb l'estat econòmic del poble, que abans pagàvem als
bancs, ara doncs paguem llibres, entre altres coses llibres. Transport també gratuït per sobretot
tots els alumnes de la Floresta, del barri Santa Anna, que van a l'institut en aquella hora punta de
les 7:30 del matí, doncs aquest reforç. I també hem fet aquesta novetat que anirem explicant del
camí escolar, tant a l'escola Marià Manent com a l'escola Santa Anna, per intentar doncs que les
famílies cada vegada vagin menys amb vehicle i hi puguin anar més caminant, evitar doncs els
embussos que hi ha a primera hora del matí, fomentar un estalvi econòmic en benzina, fomentar
una vida saludable doncs caminant i fomentar que els nens i nenes arribin més desperts a l'escola
perquè facin aquest trajecte i socialitzar diferents grups que puguin quedar en diferents punts del
camí escolar per anar junts a l'escola.
Bé, i llavors el següent punt... i ara passem a les preguntes. Són les preguntes... Aquí hi ha
pregunta-resposta. Us demano que siguem el més concisos possible.

PRECS I PREGUNTES

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LES MARQUES VIALS DEL MUNICIPI.
(PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/003121-2017, DE DATA 07/09/2017).
Sr. Bailón: "Habiendo pintura antideslizante en el mercado para las marcas viales del asfalto,
siendo esta mucho más segura, sobre todo para las motocicletas ¿Por qué motivo no se ha usado
durante el mes que se ha dedicado a pintar muchas de las marcas viales del municipio?"
Sr. Font: Bé. Bona nit.
A veure, la pintura que s'utilitza per la via pública, com no podia ser d'altra manera, és la pintura
vial, la que es fa servir per pintar els camins i els carrers, l'asfalt dels carrers públics. No pot ser
d'altra manera.

12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PROBLEMÀTICA AMB ELS
CONTENIDORS. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/003121-2017, DE DATA 07/09/2017).
Sr. Bailón: Bien, esta pregunta la hemos hecho ya varias veces, pero...
Sr. Bailón: “Pasan los meses y sigue creciendo la problemática referente a los vertidos de las
empresas de jardinería en los contenedores municipales. Si los vecinos pagan sus impuestos es
para que puedan tirar la basura y no se encuentren el contenedor cada dos por tres lleno hasta
arriba. ¿Se va a tomar de una vez por todas una solución definitiva y proporcional al problema?"
Sr. López: Bé, ja fa temps que es dedica, diguem, sobretot la Policia, que és la que s'encarrega
d'intentar cobrir tot el tema d'incivisme que es genera. Tot això és un tema que nosaltres podem
fer campanyes, podem dedicar el temps, hem fet, de fet, les hem fet, però aquí ja són aquesta
gent, aquestes empreses, doncs que es dediquen a llençar doncs aquest tipus de residu cap als
contenidors en comptes de tenir la deixalleria com tenen, que la tenen totalment oberta per
poder traslladar aquest residu cap allà.
Nosaltres el que podem fer és intentar d'enganxar o enxampar aquell que ho fa i sancionar, i a
mida de sancions és com podem eradicar el tema.
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA ALS INCENDIS D’AQUEST ESTIU EN
ALGUNES ZONES DEL MUNICIPI. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/003121-2017, DE DATA
07/09/2017).
Sr. Bailón: "¿Cuántos incendios ha habido este verano en nuestro municipio? ¿Cuántos metros
cuadrados se han quemado en total? ¿Cuál ha sido el motivo de cada uno de ellos?"
Sr. Tintoré: Bé, bona nit. Incendis que en tinguem contemplats, per així dir-ho, n'han sigut quatre.
Un va ser a prop de les Pèrgoles, en una finca particular. La veritat que va ser molt poca crema. I
després vam tenir els dies 3, 10 i 16 d'agost incendis allà al camí de la Servitud, entre l'autopista i
darrere del BTT. En total han sigut 50 metres quadrats aproximadament sumant els tres incendis, i
l'autoria dels fets doncs tampoc, òbviament, segons els Bombers no es pot adequar. Sí que ha
col·laborat, la Policia Local també, en termes municipals com Teià, quan ens ho ha pogut demanar,
que això va ser el 18 de juliol, i un altre el 4 de setembre. Però pròpiament a Premià de Dalt, 4.
14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA SEGURETAT D’AQUEST ESTIU EN EL
MUNICIPI. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/003121-2017, DE DATA 07/09/2017).
Sr. Bailón: "¿Qué valoración hace el equipo de gobierno de la seguridad durante estos meses de
verano? ¿se han sufrido muchos robos?"
Sr. Tintoré: Bé, valoració, primer com a data doncs destacable, podríem dir que s'han cobert tots
els torns, val?, que és una tasca... no és fàcil, perquè hi ha que sumar-li doncs baixes puntuals, i
després que tots tenen el dret òbviament de qualsevol treballador de fer vacances. Si li sumem
tres torns durant el dia, doncs a vegades s'han de fer, realment, equilibris. I per tant, agrair la

disponibilitat de pràcticament tota la plantilla de la Policia Local per poder arribar a aquest punt,
eh? De debò que és d'agrair.
I valoració, doncs bé, com dèiem, eh?, s'han pogut cobrir tots els torns, en èpoques importants
com pot ser la festa major, com pot ser els festivals de l'Illa Fantasia, com poden ser les festes del
barri Santa Anna, doncs també s'ha pogut reforçar la Policia en aquest aspecte, a part doncs de la
col·laboració habitual i constant amb Mossos i també doncs puntualment amb la Policia de Premià
de Mar.
A nivell de robatoris, tot i que l'estadística oficial, els Mossos d'Esquadra encara no ens l'han fet
saber als pobles del Maresme, però a nivell de Policia Local, doncs hem tingut coneixement de set
fets delictius en vivenda, dels quals dos només van ser danys i temptativa de robatori.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ D’UN CÀRREC
DIRECTIU PUBLICADA EN EL BOPB. (PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E/003121-2017, DE DATA
07/09/2017).
Sr. Ruffo: Sí, bueno, antes de la pregunta y hablando de Policía, me gustaría hacer un especial
recuerdo a Juan Carlos Román, nuestro ex sargento, que falleció este pasado verano a causa de un
cáncer bastante duro, y un recuerdo a su persona.
Sr. Ruffo: "Por qué motivo el Ayuntamiento de Premià de Dalt necesita la contratación URGENTE
de un directivo para un cargo que, entendemos, ya está cubierto?"
Sr. Font: Bé, pues li haig de dir que el càrrec no està cobert. Aquesta feina, pues l'estem fent avui
gràcies al senyor arquitecte i a la senyora Secretària, als quals els hi comporta molt de temps. És
una feina d'un advocat urbanista que pugui signar i pugui estar dia a dia a l'Ajuntament. Si no,
pues tot això es retrassa enormement, no?
Ara tenim un advocat que només ens ve un cop a la setmana, el qual pues no dóna a l'abast per
poder-se fer, i se'ns està retrassant contínuament.
També us diré, pues el sou quedarà una mica compensat pel que ja cobra aquest advocat, per lo
que l'arquitecte podrà dedicar-se, a més, a fer projectes que ara li és impossible poder-los fer, i la
senyora Secretària podrà fer la seva feina més tranquil·lament, perquè ara ha de fer tota la que
aquesta persona tindrà que fer en el seu moment.
La urgència és per poder reduir simplement un 50% del temps, que en realitat estaríem si es fa pel
procediment normal.
Com que hi havia ja uns diners que podíem disposar i la feina que hi ha a l'Ajuntament és
important, el millor era poder-la contractar ja. L'única cosa que té la urgència és que limita em un
50% el temps. La resta és exactament el mateix temps.
Sr. Ruffo: Entonces, entendemos que el jefe de departamento, el arquitecto que tenemos ahora,
seguirá siendo jefe de departamento.

Sr. Tintoré: Seguirá siendo arquitecto municipal de Premià de Dalt.
Sr. Ruffo: Pero será jefe de departamento.
Sr. Tintoré: No, será el jefe de departamento porque habrá una persona por encima.
Sr. Ruffo: Entonces se quita de en medio de jefe de departamento al arquitecto municipal,
entendemos, y ya también...
Pero cómo se hacen las cosas, claro. Es que en pleno mes de agosto, una oferta de trabajo en el
Ayuntamiento de Premià de Dalt con un sueldo de 55.200 € brutos, que cobra mucho más...
bueno, no mucho más no, pero cobra más que el alcalde, más los trienios que se llevará esta
persona, que ya lo sabían ustedes, eso de los trienios. Y además, el único requisito es pasar una
entrevista. Qué chollos tenemos en Premiá de Dalt, ¿eh? Ofertas de 55.200 € para un cargo
gerente y además, pasando solo una entrevista, ni examen ni nada, y en pleno mes de agosto.
Curioso.
Sr. Alcalde: Bueno, curioso no. És d'acord a la legalitat vigent, és una plaça doncs de necessitat.
Econòmicament es compensa amb no necessitar un assessor urbanístic i que l'arquitecte pugui fer
projectes que ara estem pagant per un altre costat. Entre els projectes que paguem i
l'assessorament que ve un dia a la setmana, tindrem cinc dies a la setmana aquest assessorament
urbanístic, i veiem projectes a desenvolupar que ja anirem veient importats pel nostre poble que
són necessaris tenir-ho. I la Secretària, pues fer de secretària i no de fer de tècnica urbanística que
estava fent fins ara, no?
Sr. Ruffo: Sí, però el problema, ja que això ja se sabia feia temps i no, jo crec que no era necessari
ficar-ho d'urgència a l'agost...
Sr. Alcalde: Volíem fer-ho de cara a l'any que ve, però al tenir la possibilitat d'avançar-ho, creiem
que és important perquè hi ha temes que, ja veureu, a nivell de projectes, importants pel poble
que volem arrencar ja en aquest moment, eh?
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A L’ESTAT DELS EQUIPS DE LA POLICIA
LOCAL. (PREGUNTA NÚM. 6, R.E. E/003121-2017, DE DATA 07/09/2017).
Sr. Bailón: "¿Dispone la Policía de algún dispositivo para medir la intensidad sonora? Si es así,
¿Está actualmente en funcionamiento? ¿Dispone de personal cualificado para usarlo?"
Sr. Tintoré: Bé, actualment no es disposa de cap sonòmetre, com la majoria de Policies del voltant.
No.
Sr. Bailón: ¿Y cuál es el motivo por el cual no se dispone?
Sr. Tintoré: Es tenia un, però són equips complexes, són equips que s'han d'equilibrar cada any i
són equips que al final et queden obsolets. Per tant, quan s'ha de fer una sonometria demanem a
la Diputació, que és la que ve a fer-ho.

Sr. Bailón: ¿Y es rápido, este trámite, que venga la Diputación a hacerlo?
Sr. Tintoré: Depèn de l'acte i del que vulguis fer de sonometria. Si és una queixa d'un veí, entre
veïns, pues és més complicat. Si és un esdeveniment, un festival, un el que sigui, sí.
17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA SENYALITZACIÓ DEL CARRER VALL
D’ARAN. (PREGUNTA NÚM. 7, R.E. E/003121-2017, DE DATA 07/09/2017).
Sr. Bailón: Cabe decir que ahora sí que está señalizada. Pero la pregunta la presentamos una
semana antes del Pleno.
Sr. Bailón: "¿Por qué motivo no se ha señalizado la dirección de la calle Valld’Arán? ¿Ha cambiado
su sentido después de la remodelación? Si no es así, vista la peligrosidad de encontrarse dos
vehículos de frente, ¿Por qué no se señalizó antes de colocar el pavimento?"
Sr. Font: Doncs, com vostè diu, ja està posada la senyalització. En el seu dia el carrer no estava
acabat, sí que estava obert perquè la gent pogués arribar a casa seva, i quan s'ha acabat, que
encara no està perquè falta pintar, eh? Encara no està acabat del tot, però cada cosa portant va
portant el seu temps i es posa quan li pertoca. Per això no estava posada quan vostè va fer-ho.
Sr. Bailón: Discúlpeme que me salte el protocolo, don Josep. ¿Me puede explicar el porqué se ha
cambiado el sentido de esta calle?
Sr. Font: En tot el barri de la Floresta s'ha fet i s'han posat les senyals quan l'Associació de Veïns,
ens hem assentat amb ells, han fet les seves propostes i s'ha acordat el que hi ha hi avui dia posat
a la zona de la Floresta.
I simplement és per una cosa, vull dir, la gent de Premià de Mar puja per la riera, entra pel seu
circuit per anar a buscar l'autopista, quan en realitat, si puja per la riereta i s'acaba el carrer,
s'agafa la carretera dels sis pobles, no empipen a ningú i ja està. Llavors els veïns tenen la seva
entrada per dalt, després baixen i es distribueixen, cosa que la gent que va a l'autopista no ho farà
perquè allò és un circuit...
Sr. Alcalde: També dir-vos que hi ha una càmera de seguretat a la riereta, tocant al pont de
l'autopista, que fa que tots els vehicles que entrin doncs quedin identificats, i puguem també per
un tema de seguretat, també s'ha fet d'aquesta manera.
18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL MUSEU MUNICIPAL. (PREGUNTA
NÚM. 8, R.E. E/003121-2017, DE DATA 07/09/2017).
Sr. Ruffo: "Por qué se utiliza el museo municipal, de todos, para hacer exposiciones políticas?"
Sr. Medina: Hola, bona nit. El Museu de Premià de Dalt té una programació d'exposicions pròpies
anuals que es decideix abans de tancar el pressupost. I, de fet, a hores d'ara ja portem temps
parlant de cara a les del 2018. A banda, tenim un conveni amb l'Associació d'Artistes de Premià de
Dalt de fer una sèrie d'exposicions de molta qualitat per complementar la programació, que també
es tanca abans d'acabar l'any anterior. Aquesta exposició que diu vostè és fruit d'aquest conveni.

Per què? Perquè els museus són un viatge per la història i expliquen moments històrics passats i
presents, constantment.
En Pol Peiró és un artista que ha retratat llapis en mà un moment històric i d'actualitat, i per
nosaltres no té, el tema, gaire més recorregut.
Sr. Rufo: Y la pregunta, la reformulo otra vez, que para todos los vecinos de Premiá de Dalt, qué
interés tiene que en el museo se expongan la cara de Puigdemont, de Artur Mas, de Forcadell. No
sé, es que esto es una exposición totalmente política, quiero decir, que no... Por qué no se utiliza
para otras cosas. Claro, bueno, es que vamos a ver, es publicidad, entonces... Es publicidad, se está
haciendo el museo para hacer publicidad.
Sra. Escolano: Perdó, eh... És que estàs parlant del senyor, del president de la Generalitat i de la
presidenta del Parlament com si fossin, bueno, qualsevol senyor del carrer. M'agradaria que
parlessis amb una mica més de respecte.
Sr. Alcalde: Escolteu una cosa. Contestem... Siusplau. Us demano que intervinguem d'un en un i
després, si de cas, acabem d'intervenir-hi expliquem el perquè.
Sr. Medina: Igual que el 6 d'octubre fem una exposició que explica un moment històric, aquesta
exposició està explicant un moment històric d'ara. És d'un artista reconegut, brillant...
Sr. Ruffo: Reconegut per qui? Pregunto, eh? Ho desconec, però reconegut per qui? Pel Miquel
Buch?
Sr. Medina: Una qüestió, senyor Ruffo, jo no sé per què, a tots els altres companys quan parlen,
vostè li deixa acabar l'exposició.
Puc acabar? Llavors em contesta vostè i seguim el joc normal.
Sr. Ruffo: Però no es passi un minut dient si pot, si pot. Acabi i acabi, que jo li deixo.
Sr. Medina: Molt agraït.
Com l'exposició que inaugurarem el dia 6 és un moment històric, aquest és un altre.
El Pol Peiró és un artista reconegut, i tant que ho és, per les associacions d'artistes, i ho és.
Si vostè creu que un moment històric com el d'ara en què s'estan retratant diputats del Parlament
de Catalunya, diputats del Parlamento español, senadores, alcaldes i regidors, això no té interès
per la població, pues nosaltres creiem que sí.
Sr. Ruffo: Però no hi ha... Clar, s'està retratant gent d'Esquerra Republicana, la CUP potser, de
l'extingida Convergència... Clar, és que això és una exposició política, separatista i punt. No té un
altre nom. Molt bé, ho pot reconèixer: Sí, la tenim, i què? No passa res, ja està, i ho diu i ja està,
però no passa res.
Sr. Medina: Mira, l'exposició es diu... Està parlant d'un moment històric i el mateix títol ja ho diu.

Sr. Ruffo: Parla vostè d'un moment històric, perquè històric serà per vostè.
Sr. Alcalde: Escolta'm... Escolta'm una cosa, senyor Medina, senyor Medina... Senyor Ruffo, igual
el problema és que no li han fet el retrat seu. Però dir-vos que aquí... Dir-vos que tot el que fem,
qualsevol exposició que fem, ho fem d'acord amb els tècnics municipals, en aquest cas la tècnica
del museu, perquè considera que és d'interès per la majoria de la població. En aquest cas,
vosaltres sou minoria de la població. Per tant, la majoria de la població té interès a fer aquesta...
Sr. Ruffo: No, no s'equivoqui, no s'equivoqui.
Sr. Alcalde: Perquè els que governem en aquest moment som 13 sobre 17 i tenim la intenció de
fer aquesta... com altres d'altres formats i d'altres tipus. Per tant, el fet ens sembla interessant i a
proposta de la tècnica del museu i del regidor del museu, tant aquesta com altres exposicions que
es puguin fer en el nostre museu, al nostre poble.
Sr. Ruffo: Molt responsable dir que el PP i els votants del PP són minoria a la població. Ha de
respectar qualsevol persona que voti, sigui el PP o no.
Sr. Alcalde: No, jo el que estic dient...
Sr. Ruffo: És que els votants del PP no paguen els impostos a final de mes?
Sr. Alcalde: Senyor Ruffo, senyor Ruffo, el que es fa aquí, en el poble, i a tots els pobles, i ho fa
també el Rajoy en el seu Govern, el que sigui, el que decideix fer això és la majoria de ciutadans
amb forma de representació democràtica que és el Ple.
I per tant, mentre es faci així, ho farem d'aquesta manera i donarem totes les explicacions, i si no
ho vol entendre...
Considerem que és d'interès, aquesta, perquè estem en un moment molt crucial pel país. Per tant,
respecti també la majoria, doncs que en aquest Ple la majoria vulguem fer aquesta exposició.
Sr. Ruffo: Acabo, i com vostès parlen molt de democràcia, de democràcia, també s'ha de
respectar les minories, i vostè no respecta les minories en qualsevol cas. I sap per què no? Per
aquesta gent. Escolta, escolta.
Sr. Alcalde: Hem de respectar les minories i hem de respectar les majories també, hem de
respectar les minories, i per això al final, la democràcia al final és que cadascú expressi lliurement
la seva voluntat i que al final ens comptem tots i si som majoria, prenem una decisió de majoria.
No fent la repressió de llibertat d'expressió, de llibertat de reunió que s'està fent en aquest
moment, més pròpia de l'antic règim que d'aquest.
Sr. Ruffo: Sí, de l'antic règim. De quin règim?
Sr. Alcalde: De l'antic règim.
Escolteu-me. Jo crec que està prou respost el motiu, i passem a la següent pregunta.

Sr. Ruffo: El règim de perseguir famílies perquè els seus nens vulguin estudiar en castellà o de
multar comerços... Vale, vale.
Sr. Alcalde: Sí, sí. Us demano, també a nivell de públic, us demano aquí el màxim respecte. Com
dèiem, aquí a Premià de Dalt es respecta totes les opinions, encara que no ens agradin. Per tant,
us demano el màxim respecte a totes les opinions, encara que no ens agradin.
Sr. Ruffo: Bueno, actualment no es respecta, ja ho veu.
19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PUBLICITAT A LA VIA PÚBLICA.
(PREGUNTA NÚM. 9, R.E. E/003121-2017, DE DATA 07/09/2017).
Sr. Bailón: "Puede cualquier entidad y/o persona exponer publicidad en la vía pública sin previo
consentimiento del Ayuntamiento? Si se hace sin consentimiento, ¿Se aplica la correspondiente
sanción?"
Sr. Tintoré: Sí, sí que ho pot posar, sempre i quan ho posi en els llocs corresponents.
20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA CONSULTA IL·LEGAL ANUNCIADA
PER L’1 D’OCTUBRE. (PREGUNTA NÚM. 10, R.E. E/003121-2017, DE DATA 07/09/2017).
Sr. Ruffo: Sí, aprovechando su performance inicial, que seguramente haya más... Sr. Alcalde,
porque lo ha comunicado por correo electrónico y, claro, nosotros lo queremos en Pleno.
Sr. Ruffo: "Sr. Alcalde, ¿Cederá locales, datos censales o cualquier otra forma de colaboración con
la consulta ilegal anunciada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña tal y como pidió el
Presidente de la Autonomía catalana por carta el pasado día 6 de septiembre de 2017?"
Sr. Alcalde: Dir que el passat dia 6 de setembre ja vaig comunicar la disponibilitat dels locals
electorals de Premià de Dalt per poder fer una consulta del referèndum.
I dir-vos també que... i dir-vos que com a alcalde, el que em toca fer, i independentment de partits
polítics i tot això, és intentar fer el que vulgui la majoria dels veïns i veïnes de Premià de Dalt. Jo
defenso tant que votin els que vulguin votar sí com els que vulguin votar no, i jo defensaré tant els
que vulguin votar sí com els que vulguin votar no.
I al final, com dèiem, el 73% de la població de Catalunya vol que es faci un referèndum i faré tot el
possible, faré tot el possible perquè la gent de Catalunya pugui votar, eh?
Sr. Ruffo: Vostè, com a alcalde... Sí, molt ben dit, però com a alcalde també ha de respectar la llei,
eh? No se n'oblidi, no se n'oblidi, senyor Alcalde.
Sr. Alcalde: Hi ha una cosa, hi ha una cosa de dir: la llei en aquest moment, està en dubte qui és la
llei vigent.
Sr. Ruffo: No, no està en dubte.

Sr. Alcalde: Però hi ha un fet, hi ha una cosa, hi ha una frase que volia també penjar aquests dies,
com que hi ha tants missatges i tants tuits i tal, i la diré en castellà perquè també la tingueu, ja que
m'està gravant aquí la vostra diputada del PP...
"No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia."
I una altra: "Una cosa no és justa pel fet de ser llei, deu ser llei perquè sigui justa."
Per tant, aquí el que, jo com a alcalde, en tot el que faig en el poble, independentment que
m'agradi o no m'agradi, jo intento que la majoria, que estigui en concordança amb la voluntat
majoritària dels veïns i veïnes de Premià de Dalt.
Sr. Ruffo: Molt bé, molt bé.
Sr. Alcalde: I molts veïns i veïnes de Premià de Dalt m'han demanat poder votar tant sí com poder
votar no.
Sr. Ruffo: Molt bé, molt bé, però... Molt bé, molt bé.
Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies i salutacions aquí, al que m'està gravant.
Sr. Ruffo: Però... jo no entenc per què no respecta, senyor alcalde. Per què no tracta igual el seu
públic i ha d'assenyalar el nostre públic d'aquesta manera.
Sr. Alcalde: No, perquè m'està gravant. Només la saludo, només saludo.
Sr. Ruffo: No, vostè no ha de saludar.
Sr. Bailón: El regidor Medina també estava gravant i no li ha dit res.
Sr. Ruffo: Clar, i no li ha dit res.
Sr. Alcalde: Jo no l'he vist que gravava, no he vist que gravava. A ell no l'he vist. A ella sí, m'ha fet
gràcia i doncs, escolta'm...
Sr. Bailón: Todo igual, todos iguales...

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

21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA AL CONSELL DE POBLE.
(PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/003123-2017, DE DATA 07/09/2017).
Sr. García: A veure, intentarem posar una mica de calma si pot ser.
Sr. Alcalde: Té nassos que la CUP hagi de posar calma aquí, eh?

Sr. García: És que... per alguna cosa serà. Al final... Bueno.
Anava a obrir un altre parèntesi, encara que sigui un claudàtor, però és que abans no hem pogut
dir. No, és agrair només pel tema que ha comentat abans la regidora, l'Emma Escolano del tema
de l'Arrela't. Agrair també la menció i encantats d'haver-hi participat, i agrair també doncs que tot
i que el Govern va votar en contra en el seu moment del tema de servir gots reciclables per la festa
major, finalment s'ha estudiat com es va dir i hi havia gots a l'Arrela't.
Sra. Escolano: Per al·lusions, ja s'havia estudiat. El que passa, que no era viable, com us vam dir.
L'Arrela't és una festa molt petita encara, eh? Estem començant, i aviat serà molt multitudinària
perquè els actes s'ho mereixen i s'ho valen. Però de moment aquí sí que ho podíem fer i ho hem
intentat, eh? En això estem.
Gràcies.
Sr. García: Doncs ho agraïm.
Sr. Alcalde: Molt bé. Si us plau, tornem al punt. Anem a pregunta-resposta.
Sr. García: "S’ha fet el sorteig de les persones individuals que van sol·licitar formar part del Consell
de Poble? Quan es farà i quan es comunicarà?
S’ha donat alguna resposta a les persones que van sol·licitar formar-ne part?
Totes les entitats del poble van rebre la invitació a participar en el sorteig que es va
efectuar per escollir quines d’elles formarien part del Consell?
Quins són els propers passos, terminis i procediments que es preveuen pel que fa a
aquest Consell?"
Havíem parlat una mica d'això abans de l'estiu, però també per actualitzar una mica quina
és la situació ara mateix.
Gràcies.
Sra. Fernández: Bona tarda.
Doncs no, encara no s'ha fet el sorteig.
S'està preparant la proposta per al proper Ple, per crear l'òrgan del Consell de Poble, i tenim
previst que en principi el sorteig es faci el 10 d'octubre.
Sí que es comunicarà a totes les persones. Encara no hem fet cap comunicació als particulars que
s'hi han apuntat, però sí que es comunicarà. De fet, la setmana passada ho vam parlar. I s'anirà
comunicant a totes les persones que s'han apuntat perquè volen formar part del Consell de Poble,
i se'ls hi comunicarà quin dia es farà el sorteig per qui vulgui assistir-hi, ho pugui fer perquè serà
un sorteig obert.

Les entitats del poble: es va comunicar a totes les entitats, es va enviar un correu electrònic dues
vegades a totes les entitats del poble amb la base de dades que té l'Ajuntament.
Sí que una entitat ens va comunicar que no ho havia rebut. Hem comprovat que l'enviament es va
fer i, bueno, hem parlat amb l'entitat i, bueno, no sé quin problema hi va haver i és veritat que una
entitat no ho va rebre. Ja hem parlat amb ells.
I després, els propers passos, doncs són això: comunicar als particulars quin dia es farà el sorteig,
requerir els grups municipals perquè designin un representant pel Consell de Poble, crear l'òrgan,
que segurament serà al proper Ple, i bueno, fer el sorteig i esperar la designació dels grups
municipals, i a continuació, a criteri del President, es convocarà el primer Consell.
Sr. García: Es té previst quan es convocaria el Consell aproximadament o...?
Sra. Fernández: Encara no tenim data. Al proper Ple, quan presenten la proposta, ja més o menys
veurem quan seran les convocatòries, però no tenim una data concreta.
Sr. García: Val, gràcies.
22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ
PER MÀXIMA URGÈNCIA SENSE MOTIU DE LA URGÈNCIA. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/0031232017, DE DATA 07/09/2017).
Sr. García: "En les darreres setmanes s’ha dut a terme un procés de selecció per a
contractar un càrrec directiu i de gerència tècnica per a la coordinació de projectes
estratègics.
Per quin motiu aquesta contractació s’ha fet pel procediment de màxima urgència?
Per quins motius es considera necessària la creació d’aquest nou càrrec?"
Sr. Alcalde: Molt bé. La 22 no sé si ja ha quedat resposta abans per la qüestió anterior, la 22, que
és la mateixa pregunta que hi ha hagut sobre aquest càrrec directiu.
Sr. García: No, ha quedat més o menys resposta, però simplement el que volíem remarcar...
bueno. En primer lloc, que sí que hem vist, que per això ens sobtava una mica aquest
procediment, perquè hem vist darrerament massa procediments d'urgència i de màxima urgència,
que creiem que potser no calia perquè això, si ja se sabia, doncs es podia haver fet abans. Però
també, una mica, no acabem de veure per què el... ara, explicar quin era el motiu d'aquesta
contractació, doncs per què no es contracta una figura més d'assessor urbanístic, diguéssim, sinó
que es contracta un càrrec directiu i de gerència tècnica per la coordinació de projectes
estratègics. No acabem d'entendre el perquè i per què ha d'estar per sobre jeràrquicament, però
bé, no sé si ens ho podríeu acabar d'aclarir.
Gràcies.

Sr. Font: Bé, em sembla que ha quedat ben clar, tant per la meva intervenció com per la
intervenció que ha fet el senyor Alcalde.
El tema d'urgència, n'hi ha hagut molts perquè hi ha canvis de pressupostos, i pensi una cosa, avui
per avui els expedients costen molt de portar; els comences i quan els poses en exposició pública,
entre que els deixes els dies hàbils i es van allargant, allargant, quan te'n vols donar compte s'ha
acabat l'any i no has pogut fer la feina.
Llavors, les coses a vegades s'han de posar per urgència perquè no tens més solució, o si no no es
podrien fer, s'acaben perdent els diners i passen a l'any següent. Per això surten aquestes coses
amb urgència. No hi ha cap més motiu, eh? No és per altra cosa.
Sr. García: I sobre el perquè de que el càrrec sigui aquest i no un més d'assessor urbanístic, això no
ho acabem de...
Sr. Font: Perquè el càrrec, el càrrec aquest, el que es necessita dintre d'Urbanisme, és un advocat,
un advocat. Hi ha molts expedients a sobre la taula. Vostè pot entrar perfectament allà, veure
l'advocat un divendres i veurà unes piles així que s'han de contestar.
No és ni l'arquitecte ni la Secretària que tenen que estar fent aquesta feina, hi ha una persona que
té que fer aquesta feina. I a més a més, pues llavors dirigir i el que va venint al darrere, que avui en
dia dintre de les obres els problemes et surten de sota les pedres.
Sr. García: Bueno, no sé si ha contestat del tot, però bé.
Només recordar que hi ha hagut altres casos d'urgència, com el tema del Premià Mèdia, que ja
vam comentar, que tenien contracte per un any i just quan s'acaba l'any, de cop es van donar
compte que s'acabava l'any i havien de fer per urgència el següent contracte. Vull dir, això... No
creiem que sempre estiguin justificats aquests casos.
En tot cas, esperem que es deixi de fer tanta urgència quan no es necessita, sobretot per altres
casos en què està bastant clar.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Bueno. El fet de no ser un assessor, el fet fa que aquesta persona pugui signar i no
sigui la Secretària o l'arquitecte que tinguin que signar aquests informes en base a un
assessorament. Directament la persona serà la que signarà tots els informes, i l'altre dia
comptàvem com deu projectes de poble que tenim en aquest moment sobre la taula de diferents
àmbits, des de la zona esportiva, ampliació, etcètera, i creiem que seria important tenir-lo per
dedicació complerta amb els projectes que tenim en aquest moment.
23. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA IMPARCIALITAT I
LES INCORRECCIONS DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL LA PINASSA. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/0031232017, DE DATA 07/09/2017).

Sr. García: "El butlletí municipal, finançat amb diner públic, és un mitjà d’informació
imparcial que dóna totes les visions i punts de vista de la ciutadania diversa d’aquest
poble?
La informació que dóna és real i contrastada? S’oculta informació?"
Podem entrar en alguns exemples concrets per acabar-ho de definir, però bàsicament, fa dues
revistes, per exemple, que es parlava del tema de la urbanització de la Cisa, doncs per exemple
allà es diu que la urbanització es farà allunyada de l'ermita i el mas. Bé, de l'ermita potser una
mica sí, però del mas, s'urbanitza a tocar del mas pràcticament, a uns metres. Per tant, això no
entenem que sigui correcte.
D'altra banda, doncs també es comentava, bueno, s'explica allà que des de l'any 85 els terrenys
eren urbanitzables. Bueno, el Govern, que presidia Convergència i Unió, va fer urbanitzables
aquells terrenys en aquell moment, no és que es fessin així per art de màgia, no? Això està bé
també que es pugui dir.
I després, un altre un altre exemple en aquest cas, doncs que hi ha un plànol que es diu allà: "hi
haurà una zona verda", i en el plànol només surt la zona verda. Home, la resta, encara que allà
surti també com a zona verda difuminada, són pisos, bueno, cases de luxe, més aviat.
Després només un altre exemple de... Ja acabo, eh? Només un.
Perquè aquest era de la revista anterior. En la revista més recent, això no és que sigui una
incorrecció, diguéssim, però sí que agrairíem que quan es parla de... crec que posa exactament en
el títol "Els joves de Premià de Dalt", alguna cosa així, que agrairíem que també es parlés allà
d'entitats com el cau L'Espolsada, que també fan una feina per infants i joves, i allà només es parla
de la part que fa el propi Ajuntament. Entenem que allà les entitats també tindrien cabuda i
menció.
Simplement això, i gràcies.
Sr. Costa: Bé, tanquem amb una pregunta ja tradicional d'aquests Plens.
La revista municipal, com ja saben i he dit reiterats cops, intenta explicar les principals actuacions
polítiques d'aquest Ajuntament que es duen a terme, per intentar, això ja és opinió meva, millorar
la vida dels veïns. S'integra també informació dels esdeveniments de les entitats, s'integra també
espais per la lectura i la poesia, s'integren la xarxes socials i s'integra també l'opinió que puguin
aportar veïns individuals de la seva història, de la seva visió de l'actualitat.
Això, entrant una mica més en detall del que ara comentava, perquè no consta a la pregunta que
vostès van registrar, m'ha sonat més a intentar colar el tema de la Cisa una altre cop i el tema del
cau, que podrien haver preguntat directament als regidors corresponents. Nosaltres aportem la
visió de les actuacions que es duen a terme, no les visions que es puguin tenir, individuals en
aquest cas, vostès, com a grup polític, que per això ja tenen l'espai a la Tribuna Política, per donar
la seva opinió com ho fa, PDeCat, ERC, el PP o el PSC.

Sr. García: Per resumir, entenc que llavors la resposta, si és un mitjà d'informació imparcial que
dóna totes les visions, entenc que no, que només dona la del Govern i segueixen pensant que això
és positiu, vaja.
Nosaltres no hi estem d'acord i sobre aquestes incorreccions, bueno, ja ho hem dit, no són
correctes. Per tant, esperem que es rectifiquin o que algú ens doni alguna resposta. No tenim
tampoc gaire esperança, però vaja.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs en aquest punt donem el Ple per acabat i com fem habitualment, en
aquest moment del Ple s'acaba de cara, el Ple, i ens acostarem aquí. Qualsevol que tingui
qualsevol dubte, qualsevol pregunta, qualsevol proposta, sempre de manera cívica, responsable i
constructiva, estem aquí, a la vostra disposició.
Gràcies.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dóna per finalitzada la sessió, essent les 22 hores
del dia 18 de setembre de 2017, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en dono fe.

Vist i plau
La Secretària

Sra. Mireia Boté i Massagué

L’Alcalde

Sr. Josep Triadó i Bergés

