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Mireia Boté i Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt 
 
 



 

 
ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA 
 

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (actes núm. 7 i 8). 

 
2. Despatx Oficial. 

 
3. Modificació de l’acord del Ple de data 30 de juny de 2015, relatiu a la designació dels 

representants de la Corporació en òrgans col·legiats. 
 

 
HISENDA 
 
 

4. Aprovació del Pressupost General, la plantilla i el catàleg de llocs de treball de la 
Corporació per a l’exercici 2018. 

 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
 

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

 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
 

6. Creació del Consell del Poble i aprovació del seu Reglament intern de funcionament. 
 
 

URBANISME 
 

7. Aprovació de la declaració d’especial interès municipal de l’obra de reforma dels edificis 

denominats Torre i Bassa situats a la Carretera a Premià de Mar número 1-5. 

 
8. Aprovació de la declaració d’especial interès municipal de l’obra de rehabilitació interior de 

l’edifici annex al Santuari de la Cisa al carrer Cisa número 136. 

MOCIONS 



 

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

9. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a traslladar l’empresa municipal. (R.E. 

E/003388-2017, de data 29/09/2017). 

 
10. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per donar compte al Ple d’informes de 

seguiment del compliment de les mocions. (R.E. E/003388-2017, de data 29/09/2017). 

 
11. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per habilitar a tots els regidors i regidores 

l’accés autònom a l’Ajuntament fora d’horari d’atenció al ciutadà. (R.E. E/003388-2017, de 

data 29/09/2017). 

 
12. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per celebrar els Consells del Poble en 

diversos espais i barris del municipi i en sessions no secretes. (R.E. E/003388-2017, de data 

29/09/2017). 

 
13. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per declarar Felip VI persona non grata. 

(R.E. E/003762-2017, de data 25/10/2017). 

 
14. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt de suport al govern legítim de la 

Generalitat de Catalunya i per exigir l’excarceració dels presos polítics. (R.E. E/003883-

2017, de data 06/11/2017).  

 
 

 
INFORME DE REGIDORIES 
 
HISENDA 
 

- 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 tercer trimestre de l’any 2017. 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 



 

 
15. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a les obres del Torrent Mateu Mas. (Pregunta 

núm. 1, R.E. E/003376-2017, de data 29/09/2017). 

 
16. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a les obres del camp de futbol municipal. 

(Pregunta núm. 2, R.E. E/003376-2017, de data 29/09/2017). 

 
17. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa als baner de la pàgina web. (Pregunta núm. 3, 

R.E. E/003376-2017, de data 29/09/2017). 

 
18. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al projecte del poliesportiu. (Pregunta núm. 4, 

R.E. E/003376-2017, de data 29/09/2017). 

 
19. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la circulació de vehicles. (Pregunta núm. 5, 

R.E. E/003376-2017, de data 29/09/2017). 

 
20.  Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la publicitat a la via pública. (Pregunta núm. 

6, R.E. E/003376-2017, de data 29/09/2017). 

 
21. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al canvi en la programació de la jornada 

“d’Ulisses”. (Pregunta núm. 7, R.E. E/003376-2017, de data 29/09/2017). 

 
22. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a l’agenda de l’Alcalde. (Pregunta núm. 8, R.E. 

E/003376-2017, de data 29/09/2017). 

 
23. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al reg en la rotonda de les flors. (Pregunta 

núm. 9, R.E. E/003376-2017, de data 29/09/2017). 

 
24. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la reparació de les lluminàries de la via 

pública. (Pregunta núm. 10, R.E. E/003376-2017, de data 29/09/2017). 

 
25. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la comunicació municipal. (Pregunta núm. 

11, R.E. E/003863-2017, de data 03/11/2017). 

 
26. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a l’accés a l’estació de rodalies. (Pregunta núm. 

12, R.E. E/003863-2017, de data 03/11/2017). 

27. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al pàrquing situat en el “Barri Mar 

Disseminats”. (Pregunta núm. 13, R.E. E/003863-2017, de data 03/11/2017). 

 



 

28. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la il·luminació nadalenca. (Pregunta núm. 14, 

R.E. E/003863-2017, de data 03/11/2017). 

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

29. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a les queixes veïnals pel soroll 

excessiu de matinada generat per incompliments d’insonorització. (Pregunta núm. 1, R.E. 

E/003388-2017, de data 29/09/2017). 

 
30. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la nova pista del poliesportiu 

municipal. (Pregunta núm. 2, R.E. E/003388-2017, de data 29/09/2017). 

 
31. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a l’edifici de l’antic Ajuntament. 

(Pregunta núm. 3, R.E. E/003388-2017, de data 29/09/2017). 

 
32. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a les declaracions d’especial 

interès municipal. (Pregunta núm. 4, R.E. E/003388-2017, de data 29/09/2017). 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

Sr. Alcalde: Iniciem el Ple ordinari del dia d’avui, 13 de novembre. 

En primer lloc, el punt número 1 és lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors, l’acta 

número 7 i 8. Hi ha alguna esmena, algun tema que vulgueu comentar? 

Sr. Ruffo: Bona nit. Buenas noches. 

Referido al acta del Pleno del mes de septiembre, en el que fue un poco, yo creo que demasiado 

movidito, ¿no?, de los que no se tendrían que repetir, revisando el acta, que no hace falta 

revisarla, ya nos acordamos, pero se ven diferentes faltas de respeto por parte de usted, señor 

Alcalde, a nuestro grupo municipal, desde un “ustedes mean fuera de tiesto”, “vostès pixen fora de 

test”, o desde, hablando de una pregunta, “ustedes lo que tienen envidia es que no les pinten la 

cara a ustedes en el museo”. Yo creo que son faltas de respeto que no tenemos que permitir, y yo 

creo que somos suficientemente mayores para respetarnos y hacer las cosas bien. Este grupo 

municipal, cuando se ha equivocado, ha pedido perdón sin problema, y nosotros le pedimos que 

pida disculpas, al menos no a nosotros, sino a la gente que nos vota, y que todo quede en nada. 



 

Sr. Alcalde: Bueno, yo creo que... no ho vaig fer amb cap ànim de falta de respecte, i si us va 

suposar doncs un problema o us va suposar, doncs, escolta’m, jo, sempre que hi ha alguna cosa 

que no senta bé a algú, demano disculpes, però en cap moment era la intenció doncs de fer-ho. 

Tots en alguns moments, segur que vosaltres en alguns moments, també al final s’escalfa, a 

vegades la cosa, i tots som conscients que al final ningú té la intenció de fer cap manca de 

respecte, i a vegades per vosaltres ho sembla, però bueno, aquí queda, val? En cap moment 

busquem la crispació, sinó vàries vegades en aquell Ple vaig demanar l’ordre al públic, vaig 

demanar doncs que es respectessin les opinions encara que no agradessin, i crec que també consta 

a l’acta. 

Molt bé. Respecte a l’acta hi ha algun tema? No. Molt bé. 

 

ALCALDIA 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (ACTES NÚM. 7 i 8) 

 Sotmeses les actes número 7 i 8 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels 
presents sense esmenes. 

 

2. DESPATX OFICIAL 

La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords: 

“D’acord amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny de Règim 
Electoral General, en data 13 de juny de 2015 es va constituir la nova Corporació resultant de les 
eleccions locals del passat 24 de maig de 2015. 
En la mateixa sessió va proclamar-se el Sr. Josep Triadó i Bergés, Alcalde d’aquest Ajuntament, el 
qual va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i prerrogatives que li atribueix 
la legislació vigent. 
 
En data 23 de juny de 2015, mitjançant un Decret d’Alcaldia, es van delegar al regidor SR. MARC 
TINTORÉ I SERRA les competències relatives a CULTURA/PATRIMONI, SEGURETAT CIUTADANA I 
GOVERNACIÓ. 
Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització 
del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86 de 28 de novembre, i amb la finalitat 



 

de dotar d’una major celeritat i eficàcia a la gestió municipal, aquesta Alcaldia considera necessari 
procedir a l’establiment d’un nou règim de delegacions de competències. 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, 
HE RESOLT: 

1. MODIFICAR el Decret d’Alcaldia de data 23 de juny de 2015, mitjançant el qual s’efectuava una delegació de 
competències a favor del SR. MARC TINTORÉ I SERRA. 

2. RECUPERAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a CULTURA/ PATRIMONI, delegat a 
favor del regidor SR. MARC TINTORÉ I SERRA en el Decret de data 23 de juny de 2015, que 
fan referència a: 
 

a. Entitats i associacions locals 
b. Jazz en la nit 
c. Comissió Missa Rociera 
d. Coral Primiliana 
e. Associació d’Artistes 

 

f. MANTENIR la delegació efectuada a favor del regidor MARC TINTORÉ I SERRA, en 
data 23 de juny de 2015, pel que fa a l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a 
CULTURA/ PATRIMONI, que fan referència a l’Arxiu Municipal, la Biblioteca i la 
Normalització lingüística, per la qual cosa, les regidories delegades al regidor MARC 
TINTORÉ I SERRA, quedaran denominades de la següent manera: SEGURETAT 
CIUTADANA, GOVERNACIÓ, ARXIU MUNICIPAL, BIBLIOTECA i NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA. 

 
3. NOTIFICAR la present resolució al regidor afectat. 

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

BOP de Barcelona.” 
 

La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords: 

“D’acord amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny de Règim 
Electoral General, el dia 13 de juny de 2015 es va constituir la Corporació Municipal resultant de les 
eleccions locals del dia 24 de maig de 2015. 
A la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, que va prendre possessió del 
càrrec amb les competències, honors i prerrogatives que li atribueix la legislació vigent. 
D’acord amb l’article 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del 
Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei 



 

Municipal i de Règim Local de Catalunya; i a l’article 43 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, i 
amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia a la gestió municipal, en data 23 de juny 
de 2015, mitjançant un Decret d’alcaldia es va delegar a favor del senyor DAVID ROVIRA I RUIZ 
l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a ENSENYAMENT.  
En data 17 de juliol de 2017, el Ple de la Corporació va prendre raó de la renúncia voluntària al 
càrrec de regidor d’aquest Ajuntament formulada pel SR. DAVID ROVIRA RUIZ, de manera que 
l’alcalde va recuperar la competència delegada al SR. DAVID ROVIRA I RUIZ respecte l’àmbit de 
gestió d’ENSENYAMENT. 
En data 18 de setembre de 2017, la SRA. JOSI DURAN CUTILLAS va prendre possessió del càrrec de 
regidora de l’Ajuntament de Premià de Dalt en substitució del SR. DAVID ROVIRA I RUIZ. 
En data 27 de setembre de 2017, mitjançant un Decret d’Alcaldia, l’Alcalde va recuperar les 
competències delegades a favor del regidor MARC TINTORÉ I SERRA, relatives a 
CULTURA/PATRIMONI relacionades amb les entitats i associacions locals, el Jazz en la nit i la 
Comissió Missa Rociera. 
És intenció d’aquesta alcaldia delegar les atribucions sobre les matèries esmentades més amunt a 
la SRA. JOSI DURAN CUTILLAS, per la qual cosa, fent ús de les facultats que em confereixen l’article 
21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 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 de Catalunya 
HE RESOLT 
PRIMER.- ATORGAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a CULTURA/ENTITATS, 
ENSENYAMENT a favor de la SRA. JOSI DURÁN CUTILLAS. 

1. Àmbits que es deleguen: Entitats i associacions locals - Jazz en la Nit - Missa Rociera - 

Escola de Música i Aula de Dansa.- Conservació i vigilància dels centres escolars.- Relacions 

amb altres ens públics en matèria d’educació.- Llars d’infants.- Dinàmica educativa i suport 

pedagògic.- Lluita contra l’analfabetisme.- Formació permanent d’adults. 

2. Condicions específiques d’exercici de les delegacions: Les delegacions de competències comportaran: 
 

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

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

SEGON.- La present delegació TINDRÀ EFECTES DES DE LA DATA DE LA PRESENT RESOLUCIÓ, 
mentre no es produeixi la seva modificació, sense perjudici de la potestat d’avocació de l’Alcaldia. 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor delegat, aquesta 
Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències delegades, com a titular de la 
competència originària, entenent-se a aquests efectes exercida la potestat d’avocació en base al 
present decret, sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit. 
TERCER.- Els actes dictats en exercici de les atribucions abans assenyalades, S’ENTENEN DICTATS 
PER L’ALCALDIA, d’acord amb el que disposa l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim 
jurídic del Sector Públic  i els mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que 



 

disposen els art. 52.2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  i 172 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril , pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
QUART.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, expressament S’HA 
DE FER CONSTAR LA DATA DEL PRESENT DECRET DE DELEGACIÓ, així com el número i data del 
Butlletí Oficial en el qual ha estat publicat, de conformitat amb l’article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre de règim jurídic del Sector Públic. 
CINQUÈ.- Les competències abans assenyalades, EN CAP CAS, PODRAN SER DELEGADES A FAVOR 
DE TERCERES PERSONES i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot això sens perjudici 
que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i resolució d’aquesta Alcaldia, 
amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol assumpte atribuït a les competències 
delegades. 
SISÈ.- Els regidors en l’exercici de la seva potestat delegada han d’observar les normes sobre 
incompatibilitats establertes en l’ordenament vigent i abstenir-se quan concorri  alguna de les 
causes a què fa referència la legislació sobre procediment administratiu i contractes de les 
administracions públiques. 
SETÈ.- NOTIFICAR la present resolució al regidor afectat, entenent-se acceptada la competència 
delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no manifesten res en contra 
o fan ús de la delegació. 
VUITÈ.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva publicació al 
BOP de Barcelona.” 
La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords: 

“Vist que l’article 3 de la de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, 
estableix que  “Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y 
actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.” 
Vist que l’article 4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Jurídic de les 
Entitats Locals estableix que “1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, 
y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las 
provincias y las islas: 
a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.” 

Vist que l’article 49 del Text Refós de la Llei Municipal i de  Règim Local aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril estableix que “L’Ajuntament, en exercici de la seva autonomia 
organitzativa, pot crear altres òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas la 
organització bàsica determinada per les lleis. La creació dels òrgans complementaris ha de 
respondre als principis d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana” 
Vist el que estableix l’article 5.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic 
en quant “Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su propio ámbito 
competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de 
las especialidades derivadas de su organización.” 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html


 

Vist el que estableix l’article 21.1 a) i d) LBRL en quant és competència de l’Alcalde “Dirigir el 
gobierno y la administración municipal” (indelegable). 
Vist el que estableix l’article 13.1 de la llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i procediment 
administratiu de les administracions públiques de Catalunya en quant “Los órganos colegiados, 
cualquiera que sea la naturaleza de sus funciones, se rigen en cuanto a su composición, funciones y 
funcionamiento por las normas específicas o los convenios que los crean o regulan, y les son de 
aplicación preferente las disposiciones de los artículos 14.2, 17.4 y 5, 18.4 y 19.3. En defecto de 
regulación propia, se rigen por las demás normas contenidas en el presente capítulo.” 
Vist que amb la voluntat de servir amb objectivitat els interessos generals i amb la intenció de 
respondre als principis bàsics d’actuació administrativa de eficàcia, celeritat, eficiència i economia 
administrativa es va considerar necessari i convenient dotar a la Corporació d’un nou òrgan 
complementari de caràcter col·legiat sense atribució resolutòria que dugués a terme l’estudi, 
informe i consulta dels assumptes que havien de ser sotmesos a la decisió de la Junta de Govern 
Local i amb aquesta finalitat es va dictar en data 23 de juny de 2015 un decret d’Alcaldia de 
creació de la Comissió Assessora de la Junta de Govern Local. 
Vist que en data 17 de juliol de 2017, el Ple de la Corporació va prendre raó de la renúncia 
voluntària del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, del SR. DAVID ROVIRA RUIZ. 
Vist que en data 18 de setembre de 2017, la SRA. JOSI DURAN CUTILLAS va prendre possessió del 
càrrec de regidora d’aquesta Corporació. 
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local 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 de Catalunya 
HE RESOLT 
1. NOMENAR la regidora SRA. JOSI DURAN CUTILLAS vocal de la Comissió Assessora de la Junta 

de Govern Local d’aquest Ajuntament. 
 

2. NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades als efectes escaients.” 
 
La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords: 

“1)  En data 22 de setembre de 2017 aquesta Corporació va acordar amb els representants del 
personal laboral i funcionari de l’Ajuntament l’aplicació de l’increment de l’1% de les 
retribucions del 2017, d’acord amb el que preveu l’art. 18.Dos i Quatre de la Llei 3/2017, de 27 
de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.  Aquest increment s’ha aplicat 
amb efectes 1 de setembre d’enguany i durant el vigent exercici es procedirà a l’abonament 
dels corresponents endarreriments. 
2) Per Decret d’Alcaldia de data 28 de setembre de 2017, es va acordar la contractació laboral 
de caràcter especial de personal d’alta direcció de la persona que es relaciona a continuació: 

 

Cognoms i Nom de la 
Persona Contractada 

Vigència del Contracte Dedicació 
Setmanal 

Categoria professional 
Data Inici Data Fi 

Presas Sánchez, 
Montserrat 

01-10-17 30-09-18 37,50 h. 
Càrrec directiu i de gerència 
tècnica 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l26-2010.t1.html#a14#a14
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l26-2010.t1.html#a17#a17
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l26-2010.t1.html#a18#a18
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l26-2010.t1.html#a19#a19


 

 
3) Per Decret d’Alcaldia de data 5 d’octubre de 2017, es va acordar la contractació i, en el seu 
cas l’ampliació de jornada, de les educadores infantils que es relacionen a continuació: 

 

Cognoms i Nom de la 
Persona Contractada 

Vigència del Contracte Dedicació 
Setmanal 

Observacions 
Data Inici Data Fi 

Caballero Vázquez, Laura 09-10-2017 06-04-2018 17,00 h. 
Contracte eventual per 
acumulació de tasques 

Cunill Batlle, Montserrat 09-10-2017  26,00 h.  

Contracte d’interinitat 
en substitució de la Sra. 
Roser Marín fins a la 
finalització del seu 
procés d’incapacitat 
temporal 

Sotelo Aleixandre, Ariane 09-10-2017  36,5 h. 
Ampliació jornada de 
26,50 h. a 36,50 h. 

 
4) La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del 30 d’octubre de 2017, va acordar la 
contractació laboral temporal i en virtut del contracte eventual per acumulació de tasques, de 
la persona que es relaciona a continuació: 

 

Cognoms i Nom de la 
Persona Contractada 

Vigència del Contracte Dedicació 
Setmanal 

Categoria 
Professional Data Inici Data Fi 

Bassó Carbonell, Ariadna 02-11-2017 01-05-2018 25,00 h. Treballadora Social 

“ 
3. MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE DATA 30 DE JUNY DE 2015, RELATIU A LA DESIGNACIÓ 
DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS 
La Sra. Secretària dóna lectura de la següent proposta: 

“En data 30 de juny de 2015, el Ple de la Corporació, en una sessió extraordinària, va designar el 
regidor DAVID ROVIRA i RUIZ com a vocal titular/suplent dels òrgans col·legiats que es relacionen a 
continuació: 

 Consorci per a la Normalització Lingüística: 
 

 Titular:  Sr. Marc Tintoré i Serra 
 

Suplents:  Sr. David Rovira Ruiz 
  Sra. Emma Escolano i Juanola 

Sr. Jaume Cases i Mas (substituït en data 13/03/2017 per la Sra. Immaculada 
Fernández Martínez) 

  Sr. Pedro Bailón Díaz 
  Sr. Carlos García Abalós 

 



 

 Consell Escolar Municipal: 
CEIP Marià Manent 
CEIP Santa Anna 
Escola de Música i Dansa 
IES Valerià Pujol 
Escoles Betlem 
 
Representants de l’Ajuntament: 
Sr. Josep Triadó i Bergés 
Sr. David Rovira Ruiz 
Sr. Marc Tintoré Serra 
Sra. Emma Escolano i Juanola 
Sr. Alejandro Costa Urigoitia 
Sra. Inmaculada Fernández Martínez 
Sr. Bernabé Ruffo Noguera 
Sr. Jaume Batlle de Castro 

 
 
 

 Consells Escolars de Centres i Consell Escolar d’Escola Bressol: 
CEIP Marià Manent 
CEIP Santa Anna 
Escola de Música i Dansa 
IES Valerià Pujol 
Escoles Betlem 
Escola Bressol Cristòfol Ferrer 
Escola Bressol Santa Anna 
 
Representants de l’Ajuntament: 
Titular: Sr. David Rovira Ruiz 
Suplents: Sra. Emma Escolano i Juanola 
  Sra. Inmaculada Fernández Martínez 
  Sr. Pedro Bailón Díaz 
  Sr. Jaume Batlle de Castro 
 

 Comissió d’Avaluació i Seguiment del Projecte de la Llei de Barris 
Sr. Josep Triadó i Bergés 
Sr. Antonio López Guillén 
Sr. Josep Font i Vives 
Sr. David Rovira Ruiz 
Sr. Lluis Garcia Jiménez 

 



 

En data 17 de juliol de 2017, el Ple va prendre raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidor 
d’aquest Ajuntament formulada pel Sr. David Rovira i Ruiz, de la candidatura de Convergència i 
Unió (CiU), actualment Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT). 
En data 18 de setembre de 2017, la SRA. JOSI DURAN CUTILLAS de la candidatura de Convergència 
i Unió (CiU), actualment Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), va prendre possessió del 
càrrec de regidora. 
Vista la comunicació del portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Sr. Marc Tintoré 
i Serra, amb les persones designades per a substituir el regidor David Rovira i Ruiz en els òrgans 
col·legiats. 
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, parcialment 
modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril i Llei 57/2003, de 16 de desembre i l’art.53 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
a Catalunya, proposo al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 

1. MODIFICAR l’acord del Ple de la Corporació de data 30 de juny de 2015, relatiu a la 
designació del regidor David Rovira i Ruiz com a vocal titular o suplent en els òrgans 
col·legiats següents: 
 

 Consorci per a la Normalització Lingüística: suplent 

 Consell Escolar Municipal: titular 

 Consells Escolars de Centres i Consell Escolar d’Escola Bressol: titular 

 Comissió d’Avaluació i Seguiment del Projecte de la Llei de Barris: titular 
 

2. NOMENAR com a vocals titulars o suplents de l’Ajuntament de Premià de Dalt en els òrgans 
col·legiats que s’especifiquen a continuació, i en substitució del regidor David Rovira i Ruiz, 
les persones següents: 
 

 Consorci per a la Normalització Lingüística:  
 
Suplent: Sra. Josi Duran Cutillas 

 Consell Escolar Municipal:  

Titular: Sra. Josi Duran Cutillas 

 Consells Escolars de Centres i Consell Escolar d’Escola Bressol: 

Titular: Sra. Josi Duran Cutillas 

 Comissió d’Avaluació i Seguiment del Projecte de la Llei de Barris: 

Titular: Sra. Ana M. Cuello Ladevesa 

 COMUNICAR aquests acords a les persones nomenades i als òrgans col·legiats Consorci per 
a la Normalització Lingüística, Consell Escolar Municipal, Consells s de Centres i Consell 
Escolar de l’Escola Bressol, i la Comissió d’Avaluació i Seguiment del projecte de Llei de 
Barris, per al seu coneixement i als efectes escaients.” 



 

 
Sr. Alcalde: Algun comentari? Doncs l’aplicació de la nova regidora en els consells que té dintre la 
seva àrea, no? Vale, s’aprova, entenc, per unanimitat. 
 Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC, PP i CRIDA) dels 

membres que integren la Corporació. 

S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat dels 

presents. 

 
HISENDA 
 
4. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL, LA PLANTILLA I EL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE 
LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2018 
La Sra. Secretària dóna lectura de la següent proposta: 

“El Pressupost General de l'Ajuntament de Premià de Dalt per a l'exercici 2018, està format pel del 
propi Ajuntament i l’Estat de Previsions d'Ingressos i Despeses de la Societat Municipal "La Pinassa, 
Promocions i Serveis Municipals, S.A.". 
D’acord amb el que estableix el RD 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, el Reial Decret 500/1990 i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’ 
abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, 
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local 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 de Catalunya, es proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
A C O R D : 

PRIMER.- APROVAR inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, exercici 2018, que inclou 
el Pressupost del propi Ajuntament i l’Estat de previsions d’Ingressos i Despeses de la Societat 
Municipal "La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals, S.A.", que resumits per capítols, es detallen a 
continuació :  

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT 
 
ESTAT DE DESPESES 

     CAP. DENOMINACIÓ Import 

1 Despeses de Personal 4.780.793,73 

2 
Despeses en bens corrents i 
serveis 

3.311.400,82 

3 Despeses Financeres 7.500,00 

4 Transferències corrents 2.201.194,27 

6 Inversions Reals 1.848.637,02 



 

7 Transferències de capital 25.000,00 

9 Passius Financers 213.049,37 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 12.387.575,21 

         
 ESTAT D´INGRESSOS 

     CAP. DENOMINACIÓ Import 

1 Impostos directes 5.362.832,00 

2 Impostos indirectes 180.000,00 

3 
Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

2.034.481,73 

4 Transferències corrents 3.155.562,39 

5 Ingressos patrimonials 94.796,32 

7 Transferències de capital 1.354.902,77 

9 Passius financers 205.000,00 

TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS 12.387.575,21 

 
 
LA PINASSA, PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS, SA 
 

ESTAT DE DESPESES 

   
 CAP. DENOMINACIÓ Import 

1 Despeses de Personal 1.182.546,47 

2 
Despeses en béns corrents i 
serveis 

470.640,84 

3 Despeses Financeres 77.892,63 

6 Inversions 2.000.000,00 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.731.079,94 

  
 

  
 

    ESTAT D´INGRESSOS 

  
  

 CAP. DENOMINACIÓ Import 

4 Transferències corrents 1.385.150,60 

5 Ingressos patrimonials 655.473,88 

7 Transferències de capital 2.000.000,00 



 

TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS 4.040.624,48 

 
SEGON .- APROVAR les Bases d'Execució del Pressupost General per a l'exercici 2018. 
TERCER.- EXPOSAR-LO al públic, juntament amb els seus antecedents i justificants, per termini de 
quinze dies hàbils, mitjançant inserció del corresponent anunci al Butlletí oficial de la Província. 
QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat el pressupost de l'exercici 2018 en el supòsit de no 
presentar-se cap reclamació durant el termini d'exposició al públic. 
CINQUÈ.- APROVAR la Plantilla Orgànica de la Corporació, segons proposta de l'Alcaldia d'acord amb 
el que disposa l'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
SISÈ.- PUBLICAR íntegrament la plantilla orgànica aprovada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 291 de 
la llei 8/1987, de 15 d'abril. 
SETÈ.- APROVAR el catàleg de llocs de treball d’aquesta Corporació, per a l’exercici 2018, d’acord amb 
la relació adjunta a la present proposta i en virtut del que disposen els articles 283 del Reial Decret 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
i 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals a Catalunya. 
VUITÈ.- REMETRE còpia del Pressupost, definitivament aprovat, així com de la plantilla orgànica de la 
Corporació al Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Generalitat de Catalunya. 
NOVÈ.- TRAMETRE còpia del catàleg aprovat al departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya en el termini de 30 dies comptats a partir de la data de la 
seva aprovació.” 
Sr. Alcalde: Té la paraula el senyor Costa. 
Sr. Costa: Moltes gràcies, senyor Alcalde, senyora Secretària, senyora Interventora, senyors regidors, 
bona nit a tots. 
Portem a aprovació al Govern Municipal els pressupostos de l’any vinent, de l’any 2018, que hem 
volgut titular “Els números de la recuperació”. El que volem és constatar que sortim d’una etapa on 
ha primat i on aquest Govern i els anteriors van primar la moderació en la despesa, per tal que els 
ciutadans, sense augmentar els impostos, poguessin seguir gaudint dels serveis bàsics i d’altres que ja 
anem consolidant, i que creiem que han ajudat a millorar la vida de molts dels nostres veïns. 
Aquests números preveuen un augment dels ingressos en vora 1.300.000 euros. Aquest augment dels 
ingressos és fruit de dues subvencions rebudes per la Generalitat de Catalunya i Diputació de 
Barcelona, amb dues finalitats molt concretes: la que respecta la Generalitat de Catalunya és la 
consecució i finalització del Pla de Barris, un pla que ha ajudat a rehabilitar i revitalitzar el pla... ai, el 
barri Santa Anna-Tió, a través de diferents actuacions urbanístiques i també socials, des de ja fa 7 
anys, i l’any vinent serà el vuitè. Finalitzarem així unes actuacions que contemplaran en el 2018 la 
construcció de la sala polivalent Santa Anna, que no només donarà servei als alumnes d’aquella 
escola, sinó també als veïns del barri Santa Anna, per diferents activitats. 
També contemplarà actuacions diverses, com puguin ser l’elaboració dels últims carrers, com seria 
Jacint Verdaguer, els accessos al barri Santa Anna per la banda de darrere i el que seria la plaça del 
Mil·lenari, amb la voluntat de fer-la més accessible, més segura i més curosa amb el nostre entorn. 
Per tant, posaríem el punt i final al que seria el projecte urbanístic al Pla de Barris, a més a més, amb 



 

tot un seguit de subvencions per rehabilitar tot el conjunt de façanes més malmeses del veïnat 
d’aquella zona. 
I l’altra subvenció que comentava era de la Diputació de Barcelona, una subvenció de 600.000 euros 
destinada al projecte de millora de les zones esportives. El bicipark la Poma, els camps de futbol i el 
pavelló poliesportiu constitueixen el que anomenem com anella esportiva, un punt d’unió de tots els 
barris de Premià de Dalt, i concorregut pels veïns dels mateixos.  
Amb una clara aposta ferma, ja en el pla de mandat va quedar així patent, quan es va elaborar i es va 
consultar amb els veïns, es va apostar, com deia, per fer una actuació amb cara i ulls, una actuació 
decidida per fomentar la salut, l’oci i l’esport a Premià de Dalt, una salut, oci i esport com a 
generadors de valors i d’una vida saludable. A través d’actuacions a la Poma BikePark, que portin 
aquestes instal·lacions a internacionalitzar i consolidar-la a través de la construcció de nous 
equipaments en aquest parc. A nivell del camp de futbol, amb les millores que ja s’estan duent a 
terme actualment a nivell de manteniments i renovacions de gespa i la consolidació de l’acadèmia del 
futbol, i finalment amb l’ampliació del pavelló municipal, el pavelló esportiu, amb el que seria en 
diferents fases, la primera i que es donarà prioritat. Per la gran afluència d’usuaris, estem parlant de 
500 famílies, amb l’ampliació i cobriment de la pista poliesportiva exterior. I preveient ja en el 
projecte executiu la possible segona fase de construcció d’una piscina municipal i gimnàs, tal com es 
va comprometre aquest Govern en el seu pla de mandat, a estudiar-ho i sempre complint els 
rigorosos manaments de no apujar impostos, no endeutar-nos i fer totes les inversions sostenibles. 
Doncs bé, aquest paquet de subvencions constitueixen i donen resposta a l’augment d’ingressos, que, 
com veieu, van destinats a actuar en el nostre poble, a donar-li una gran empenta, a impulsar-lo i a 
poder oferir uns serveis de qualitat, que, com sempre, primin una integració major entre tots els 
barris i una millor i més vida saludable entre tots. 
I això constituiria el que seria el primer eix dels pressupostos, la salut, l’oci i l’esport. 
El segon eix l’anomenem com a “Reactivació econòmica”. Seguim apostant pel... des d’ambdues 
vessants, d’una banda tota l’aposta pels plans d’ocupació i de foment de l’emprenedoria, amb cursos 
com el Dinamitza’m, les subvencions a aturats del nostre poble, les subvencions per ajudar els 
autònoms que comencen la seva activitat, sempre al seu cantó, dinamitzant els comerços, les fires, 
els mercats, i apostant per una nova infraestructura que pensem que pot ser molt ben rebuda i que 
esperem que tingui una gran afluència, tal i com ja hem anat estudiant, i se’ns ha anat traslladant per 
part de les Oficines de Promoció Econòmica, que és la creació d’un coworking, un espai per 
treballadors i autònoms o emprenedors que comencin la seva activitat i puguin compartir 
instal·lacions d’oficina dins del que serà o el que és l’antic Ajuntament. 
I en tercer lloc, el tercer eix té a veure amb l’actualització de l’espai urbà i l’entorn verd. 
Moltes de les actuacions les hem anat esmentant, com eren les actuacions al barri Santa Anna, però 
també altres, com seria la segona fase del projecte de la Cisa, del carrer de la Cisa, que actualment es 
va fer el primer, ja s’ha finalitzat el primer tram, fins a Pau Manent, s’ha actuat en el tercer tram, i ara 
es farà el tram que quedaria entremig, entre Pau Manent fins al carrer Sant Josep. Després seguim 
treballant també en el barri de la Floresta, amb l’elaboració i construcció o rehabilitació de carrers, i, 
com seguim fent sempre, amb les partides dedicades que augmentem al manteniment urbà, perquè 
hi ha necessitats, és un poble molt ampli, amb molts quilòmetres quadrats, i que pensem que molts 
barris, com podria ser el Remei o Puigdepedra, Sot del Pi, pues necessiten constantment que es facin 
les seves pertinents actualitzacions. 



 

I d’altra banda l’aposta per l’entorn verd. Augmentem un 30% les partides de medi ambient, apostant 
clarament per les zones verdes del nostre municipi, per la planta, per la flor, la vitamina verda, no?, 
que intenta traslladar sempre l’empresa local, Corma, i també amb l’actuació molt necessària, 
pensem, des d’aquest Govern, en la nostra franja de boscos, la franja perimetral, que és competència 
local i que creiem que cal netejar i cal... per intentar prevenir qualsevol ensurt a futurs. 
Això constituiria, doncs, els 3 blocs d’actuació on va destinada la despesa: salut, oci i esport, 
reactivació econòmica, actualització de l’espai urbà i entorn verd. 
Constatem una millora de l’economia, deixem enrere una etapa de moderació de la despesa, 
mantenim congelades els nostres impostos, les nostres taxes, i tot això ho fem, a més a més, reduint 
un 30% els interessos que paguem als bancs i un 25% el deute municipal. Estem anant a quotes 
gairebé de deute zero. I sempre, sense oblidar les famílies que encara ho passen malament, que 
existeixen al nostre poble, que en som conscients, a través del servei, de Serveis Socials, i que creiem 
que hem d’estar del seu cantó, al seu cantó, actuant constantment i diàriament, per tant, mantenim 
les actuacions i les polítiques que fins ara han ajudat moltes famílies a sortir endavant. 
Vull agrair a tot l’Ajuntament, a tots els departaments, la seva participació activa en l’elaboració dels 
pressupostos, intentant entre tots pues dibuixar un millor Premià, un Premià de Dalt que no només 
es consolidi en serveis, com dèiem, banc de llibres, bus nit, bus gratuït per gent jove i majors de 65 
anys, sinó que es comenci a apostar també per grans infraestructures que ja quedaven referendades 
en el pla de mandat, i que avui ja podem donar un tret de sortida, donat que ja la situació econòmica 
comença a ser més positiva del que havia estat fins ara. 
Moltes gràcies. 
Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Costa. Passem a intervencions. Partit Popular, sisplau. 
Sr. Ruffo: Gracias, señor Triadó. Bien, señor Costa, lamento decirle que nosotros no compartimos 
muchas de las cosas que usted dice, y se las vamos a intentar explicar, pues, no brevemente, pero se 
las vamos a intentar explicar. 
En cuanto a catálogo para el 2018, esto por una banda. Seguimos sin entender la política que sigue de 
retribuciones este Equipo de Gobierno. Sin ir más lejos, por ejemplo, la contratación que se hizo este 
mes de agosto, la descarada contratación que se hizo este pasado mes de agosto, de urgencia, cuya 
única prueba era una entrevista, que nos va a costar a los ciudadanos de Premià de Dalt la friolera 
cifra de casi 80.000 euros anuales. Y por ejemplo no entendemos este tipo de política de 
retribuciones, o de contrataciones. 
También está claro que lo que valora este Equipo de Gobierno no es el mérito personal de la gente. 
Aquí se están valorando otras cosas, por lo que podemos ver en la plantilla no de este año que viene, 
2018, sino de años atrás. Por lo tanto, nosotros, el punto adjunto, tal vez en la plantilla haríamos un 
voto de abstención, pero al ser un punto junto a los presupuestos, pues explicaremos a continuación 
el sentido de nuestro voto. 
En cuanto al presupuesto del… que usted ha comentado, señor Costa, pues mire, lamentablemente, 
lo comentamos en la Comisión de Hacienda. Es que nos enteramos por su medio subvencionado, 
prácticamente, que teníamos que votar presupuestos hoy, 13 de noviembre. Sí que lo vimos en la 
convocatoria de la Comisión de Hacienda, pero es que la información se tiene que hacer llegar a los 
grupos, yo creo, al menos con un mes de antelación, para poder saber lo que hay y para llegar a 
acuerdos o votárselos a favor. Si yo creo que lo mejor es que lo votemos todos los grupos máximos a 
favor. Claro que ustedes tienen mayoría suficiente, pero bueno, pueden también buscar el acuerdo. 



 

Esto por un lado. 
Ya le adelanto que nosotros, lamentablemente, y muy a nuestro pesar, vamos a votar en contra a 
este presupuesto, básicamente porque la gente a nosotros, como a ustedes, como a todos los grupos, 
les ha votado para actuar en conciencia, y no podemos venir aquí a votar algo que es que no 
conocemos, porque tampoco se nos ha llamado, se nos ha explicado, o se nos ha hecho llegar las 
líneas poco generales de este presupuesto. 
Claro... diálogo. Vaya por delante que es totalmente legítimo que ustedes hagan el presupuesto sin 
contar con el Partido Popular o con quien ustedes no quieran. Totalmente, eso, luego no se gasten 
dinero en publicitar que son el gobierno de la trasparencia, del diálogo, y que, bueno, pues creo que 
ustedes no son del diálogo, hacen las cosas a su manera, legítima, y ya les sale aprobado, pues 
enhorabuena, pero no digan que son la gente, o el gobierno del diálogo. Con toda la sinceridad del 
mundo, nos hubiera gustado llegar a acuerdos, que creemos necesarios, y que nos incluyen en el 
presupuesto, con la finalidad de votar a favor el presupuesto, como ya he dicho anteriormente. 
Pero entrando un poco al presupuesto, es que es idéntico al del año, al del pasado 2017, al 
presupuesto de este 2017. Parece que es el presupuesto de la inactividad, incluyendo un poco las 
partidas de la Diputación y de la Generalitat, para hacer, pues, las actuaciones que usted ha 
comentado, pues sí, bien, pero no hay un trabajo de fondo desde, al menos desde su persona, 
incluyendo nuevas partidas o dando un poco una vuelta al presupuesto del año anterior. Es que es 
idéntico. Es que tenemos partidas que son iguales o cambian 30 euros, como aquel que dice.  
Lo que seguimos diciendo, y dijimos el año pasado, ustedes siguen financiando asociaciones que 
son… asociaciones con fines anticonstitucionales, y ustedes lo saben. Asociaciones que además 
incumplen sistemáticamente las ordenanzas municipales nuestras, y además ustedes no les dicen 
nada. Es decir, ustedes subvencionan asociaciones que no cumplen la propia Ordenanza Municipal 
que votamos aquí. La Ordenanza Municipal, por ejemplo, de la publicidad en la vía pública. 
Pedimos desde el Partido Popular más partidas para la seguridad. Por poner un ejemplo, ya sea pues 
para la preparación de nuestros agentes, la preparación física, que venimos pidiendo hace tiempo, y 
no lo decimos nosotros, lo dicen muchos de nuestros agentes, y creemos que en el nuevo sistema de 
videovigilancia instalado hay lagunas, a nuestro parecer, que nos gustaría pues vernos con el concejal, 
trasmitírselas, y pues al menos que se pueda estudiar. No vamos a decirlas en público, porque 
creemos que son deficiencias de seguridad y no sería tampoco muy inteligente por nuestra parte. 
Ustedes no quisieron bajar un solo céntimo de las ordenanzas fiscales. Pues aprovechen, ya que 
ustedes, dicho de otra manera, ya que ustedes no quieren rebajar la presión fiscal a nuestros 
ciudadanos, al menos destinen partidas a educación. Sí, a educación; los libros gratuitos. ¿Va bien? Sí, 
y enhorabuena, y nosotros lo celebramos. Lo han publicitado por activa y por pasiva, bien hecho, es 
totalmente legítimo. Pero los libros gratuitos son una herramienta. Se puede destinar más dinero a 
educación en otro tipo de programas. Siéntese con nosotros, señor Costa, y se los explicamos, o al 
menos les enseñamos lo que nosotros queremos proponer. 
En cuanto… nos hemos querido fijar, hacer un poco de hincapié en estos primeros presupuestos del 
PSC, de Socialistes de Catalunya, en este Equipo de Gobierno. No sé si se han dado cuenta que la 
concejalía que ustedes llevan, en cuanto por ejemplo a participación, ha pasado 14.000 euros del 
presupuesto del año pasado a 10.000 euros, y en cooperación de 17.600 euros a 12.600 euros. Es 
decir que su contribución a los presupuestos, y lo digo con todo el respeto del mundo, ha sido perder 
9.000 euros en esta concejalía.  Por lo tanto es algo que podemos reflexionar. 



 

En conclusión, yo creo que los ciudadanos de Premià de Dalt, si sumamos el dinero que se dedica 
total en el 2018 a la concejalía que ustedes llevan, son de 21.600 euros, para un... disculpe, 22.600 
euros anuales, con un gasto de equipo del PSC, que se dedica a esa regidoría, de 21.600, euros, 
prácticamente a la par. Por lo tanto nos gustaría que nos explicaran qué contribución han hecho a 
estos presupuestos, porque, como ya he dicho, son idénticos al del año pasado, y lo que les compete 
a ustedes ha disminuido en el presupuesto.  
Y para concluir, señor Costa, nos hubiera encantado reunirnos con usted, presentarle al menos 
pequeñas modificaciones que creemos necesarias, y con toda la sinceridad del mundo, votarle a favor 
los presupuestos, al menos no votar en contra. Esperemos que el año que viene pues ustedes, o a 
partir de mañana, nos llame y podamos empezar a trabajar o al menos para incluir nuestro punto de 
vista, siempre con la proporcionalidad de los resultados electorales, claro está, a estos presupuestos, 
porque, como ya he dicho, los vemos más como una prórroga de los del año pasado, o este año, que 
como unos nuevos presupuestos. 
Gracias. 
Sr. Alcalde: Molt bé. Ara el grup de la Crida, si us plau. 
Sr. García: Bé, bon vespre. Nosaltres per una banda volem destacar positivament que aquest cop, 
almenys en el nostre cas sí que hi ha hagut més diàleg que en altres ocasions, i això sí que volem 
agrair-ho a la regidoria en aquest cas. 
En aquests pressupostos, bé, òbviament hi ha aspectes amb els que no estem tan d’acord, que no 
compartim tant, altres que sí que podríem valorar més positivament, com les actuacions del Pla de 
Barris que s’han comentat, o alguns punts dels quals s’ha parlat en les darreres setmanes, i s’han 
aconseguit, doncs, bueno, s’ha parlat de més temes que incrementin la participació, la facilitació de la 
difusió per part de les entitats, per posar alguns exemples. 
D’altra banda és veritat que ens han faltat altres punts que havíem comentat i que no s’han acceptat 
incloure. Un punt que considerem molt important i ho hem dit per activa i per passiva és que es pugui 
donar la paraula al públic quan finalitzen els Plens, i seguirem insistint en això, i veiem que és una 
qüestió clau de participació, que cal que es doni i de moment segueix sense donar-se. 
També vam posar èmfasi en el tema dels pressupostos participatius, que altres vegades hem 
demanat també. Volíem, com a mínim, que, ja que en aquest pressupost, és un pressupost que 
realment ja estava elaborat, que nosaltres hem pogut parlar-ne, però bueno, no ha sigut una 
elaboració conjunta, diguem-ne, però sí que com a mínim volíem un compromís, no?, que de cara en 
endavant es poguessin... com a mínim que hi hagués un compromís a millorar certes coses de cara a 
possibles canvis de cara al pressupost següent, no? I aquest... bueno, que hi hagués una participació 
ciutadana de cara a poder fer els següents pressupostos hauria sigut un exemple, i no hi ha sigut. 
Bé, d’altra banda sí que dir que ha sigut una mica difícil, sobretot les últimes hores i dies de diàleg, 
més que res perquè l’última proposta se’ns ha fet arribar avui mateix, sis hores abans del Ple, i 
entenem, tothom pot entendre que és difícil prendre decisions en aquests tempos, i bueno, l’última 
cosa que volíem valorar, sense entrar en molt detall és que, clar, ho vam comentar a l’últim Ple, i ho 
vam comentar també a les reunions...  
Nosaltres, ara mateix, votar uns pressupostos en els quals hi ha el Partit Socialista, que entenem 
legítimament que hi ha diferències polítiques, i entenem que a nivell municipal podem estar d’acord 
en certes coses, i per exemple estem d’acord en el Consell del Poble, que hi votarem a favor, ja ho 
avanço, però al final és el Partit Socialista, el Partit dels Socialistes de Catalunya, que està donant 



 

suport al 155, que ara es presenta a les llistes amb Societat Civil Catalana, o amb membres de 
Societat Civil Catalana, que és una organització que, bueno, en Jordi Borràs va venir a fer-nos una 
xerrada l’any passat i sabem bastant sobre els vincles que té aquesta organització i el seu naixement 
amb organitzacions d’ultradreta, amb lo qual, per totes aquestes coses, crec que tothom pot 
entendre que el Partit Socialista i nosaltres ara mateix estem molt allunyats políticament, i votar uns 
pressupostos que s’estan fent amb aquest partit, quan entenem que s’ha d’anar cap a un full de ruta 
conjunt, en el qual volem seguir treballant, i això sí que ho diem, que tenim voluntat de seguir 
dialogant i de seguir buscant acords de país i de poble, perquè pensem que es pot explorar i que 
aquests acords poden anar en una participació en sentit ampli, tant a nivell de país, perquè la 
participació òbviament també és fer el referèndum que vam fer possible amb la ciutadania d’aquest 
poble, és fer el procés constituent, que esperem que també podrem desplegar-lo conjuntament, i bé, 
és tot això més el nivell municipal de participació que hem comentat altres vegades i també ara. 
Per tant, estem una mica en aquesta valoració del diàleg, però alhora amb aquesta valoració també 
de la realitat política, i del que veiem bé, el que no veiem tan bé, i en aquest sentit, bueno, el nostre 
vot anirà en aquest sentit, però sí que estem també disposats a seguir dialogant. Gràcies. 
Sr. Alcalde: Sisplau, respostes. 
Sr. Costa: Moltes gràcies, senyor Alcalde, començaré pels companys de la Crida. 
Agrair el to constructiu, no?, entre demòcrates, no?, que creiem fermament en el diàleg. Hem estat 
treballant, he de disculpar-me, perquè per diferents circumstàncies, no només locals, no?, pues a 
vegades costa poder quadrar els tempos entre tots, i faig pública la meva disculpa. 
En tot cas, en l’acord s’intentaven recollir algunes, jo penso que gran part del que vaig poder lluitar 
per allò, pels punts que proposaven des del seu partit. El tema de la paraula que deien del públic és 
una reivindicació que vostès porten molt legítimament al Ple. Soc una persona, penso que ja em 
coneixen, bastant prudent, en l’aspecte d’analitzar segons... diferents canvis. Penso que seria 
interessant entomar definitivament a inicis del 2018 la reforma del ROM, l’actualització o fer de nou 
el nostre Reglament Orgànic Municipal, i poder parlar obertament i estesament, distesament, de 
temes com aquest, no? 
I pel que fa als pressupostos participatius i altres polítiques de participació ciutadana, jo penso que 
primer, sense tenir una, com comentava, sense tenir alguna acció concreta en el nostre futur 
immediat, penso que seria interessant escoltar el nostre Consell del Poble, que properament 
constituirem, i que ja bueno, agraeixo el seu vot, com comentaven, i penso que seria, com dic, molt 
profitós veure com avança, què proposa el Consell del Poble a les entitats, als veïns, i anar a veure 
com encaixem tot, les dinàmiques de la ciutadania, i el món associatiu i els veïns... i el Govern, perdó. 
Pel que fa al tema de... als altres temes a comentar, no entraré a valorar posicions totalment 
legítimes dels partits que formen aquest plenari. 
Pel que fa als companys del Partit Popular, la seva intervenció és molt característica de l’immobilisme 
predicat pel senyor Mariano Rajoy, no?, perquè vostès demanen diàleg, i em ja em trucarà vostè, ja 
em trucarà per comentar polítiques, i etcètera, etcètera, etcètera. 
Jo fa un any, quan vam aprovar els pressupostos del 2017, vaig oferir a tots els grups que entressin 
des del minut zero, o sigui, el dia següent, qualsevol proposta que volguessin fer a nivell d’ordenances 
fiscals, a nivell de pressupostos, perquè els pressupostos, encara que vostè no ha tingut temps 
d’analitzar-los, tot i seguir els tràmits jurídicament establerts, tant que vostès defensen la llei, els 
pressupostos, vostè ha tingut temps de criticar-me la meva feina, la feina del meu departament, que 



 

no treballem, etcètera, etcètera. Per això ha tingut temps, però per dir que no hem treballat... cap 
problema. Ara bé, jo li dic: vostè ha tingut tot un any per poder presentar propostes a ordenances 
fiscals, a projectes de poble, i jo, en el meu correu, no n’he rebut cap, ni del meu departament.  Per 
tant, com deia el refrany, “el camino se demuestra andando”. 
I entrem en punts concrets, que vostè diu.  La contractació a nivell de plantilla i la nostra política de 
plantilla és aplicar l’1% d’increment al 2017, que hem pogut assumir, tot i l’aprovació tardana al mes 
d’agost dels Pressupostos Generals de l’Estat, l’Ajuntament, gràcies a la seva marxa, a la seva 
liquidesa i la seva bona situació de tresoreria, pot aplicar a la plantilla del nostre Ajuntament els 
increments de l’1% en aquest any, tot i estar al setembre, i a més podem preveure, de cara a l’any 
vinent, un augment de l’1% corresponent al 17 i un 1% del 18. 
Ens avancem al seu Govern, el Govern immobilista del senyor Rajoy, i nosaltres ja apliquem 
l’increment que es mereixen la plantilla dels nostres treballadors i funcionaris. 
Quan vostè parla d’educació, concretament, ha parlat d’aquestes polítiques, vostè sabrà, i jo crec que 
ha tingut temps, amb dos anys i mig, per analitzar-ho, que els governs locals no tenen competència 
en educació. Penso que ho sabrà. I nosaltres, on tenim competència ho intentem fer. I ho hem pogut 
fer a nivell de creació d’un banc de llibres pioner en el nostre país, reproduït a moltes comunitats 
autònomes finançades des d’altres, com Catalunya, però nosaltres aquí ens ho hem de cuinar amb els 
nostres recursos. I miri, on podem tenir competència, com les escoles bressol, ho fem, actuem i 
augmentem una línia més de cara al curs 2017-2018. 
I finalment, les consideracions que ha intentat fer, de fragmentació en la seva política incendiària, 
pròpia del senyor Albiol, no de vostè, d’intentar fragmentar aquest Govern i criticar el Partit 
Socialista, nosaltres funcionem com un equip, funcionem transversalment, i aquí no hi ha 
departaments aïllats, aquí intentem treballar tots, i els recursos no són ni del senyors del PSC, ni 
senyors del PP, ni dels senyors d’Esquerra ni del senyor PDeCAT ni de la Crida. Són dels veïns.  I els 
pressupostos, els ingressos i les despeses es gestionen entre tots. Perquè per això ens va donar la 
confiança la ciutadania, perquè treballéssim units, amb un 75% que hi ha dels vots en el nostre 
Govern, amb el diàleg constructiu amb partits que practiquen el diàleg, com podria ser la Crida, des 
dels antípodes en què ens trobem, especialment jo, que ells ho saben, que puc ser més d’un tarannà i 
ells d’un altre, a nivell econòmic, a nivell social, però s’intenta, s’intenta. I vostès saben que jo sempre 
ho he intentat, com podria ser, per exemple, l’aprovació del reglament de participació ciutadana, que 
vaig estar un any treballant amb tots els partits de l’oposició i del Govern. 
Moltes gràcies. 
Sr. Alcalde: Bé, fem un torn de rèplica. 
Sr. Ruffo: Sí, gracias, señor Triadó.  
Está claro que, señor Costa, usted no se entera mucho de lo que... de nuestra intervención. Al menos 
usted empieza a hablar de Rajoy y de Albiol, ¿qué tienen que ver aquí Rajoy y Albiol? Estamos 
hablando de presupuestos de Premià de Dalt municipio, de la comarca del Maresme, de 10.000 
habitantes. Olvídese de Albiol y de Rajoy. Pero bueno, cuando no se tienen argumentos, señor Costa, 
entendemos que es la salida fácil, ¿no? 
En ningún momento, y jamás hemos criticado a ningún departamento y a ningún trabajador de este 
Ayuntamiento, pero usted se va por esa rama. Bueno, porque, le vuelvo a repetir, no tiene 
argumentos. Nosotros criticamos su trabajo, que no haya ideas nuevas en el presupuesto.  Creemos 
se necesitan, pues igual de legítimo que decir que no se necesitan, o que las ha hecho cuando no las 



 

ha hecho, desde nuestro punto de vista. Pero no diga que usted… no ponga en nuestra boca palabras 
que no hemos dicho, que estamos criticando el departamento de hacienda. Dice además que 
tenemos, hemos podido consultar la información, ¿cuándo, en una semana y media? 
¿Usted cree que en una semana y media podemos estudiar todo el presupuesto y hacer nuevas, o 
presentar nuevas medidas? Yo creo que parte de su trabajo, que va explícito en el sueldo que le 
pagamos todos los ciudadanos de Premià de Dalt es llegar a acuerdos y contactar con los diferentes 
grupos municipales, que ya lo digo ahora, la Crida, diàleg... hasta hace tres meses ponía usted a los de 
la Crida de vuelta y media, aquí mismo delante de todo el mundo. Ahora, vamos, son los del diálogo, 
cuando a ustedes les interesa, pero bueno, que nos alegramos, que ustedes lleguen al diálogo con 
más grupos municipales. 
En cuanto a la plantilla, no nos referíamos al aumento del 1%, está claro a lo que nos referíamos. Nos 
referimos a la política que tiene de retribuciones este Ayuntamiento, no al aumento del 1%, que está 
estipulado, ni mucho menos, pero ¿quién ha entrado a valorar ese 1%? 
Y en cuanto a educación, ustedes no tienen competencia, claro que no tienen competencia, pero está 
claro que un Ayuntamiento puede y de sobra destinar dinero a actividades extraescolares de los 
colegios, sí que puede, y usted lo sabe. Por supuesto que puede, no diga que no, lo que pasa, que 
bueno, pues no se les ha ocurrido, por una cosa o por otra, porque deciden destinar dinero a otras 
cosas.  Pues igual de legítimo, porque ustedes tienen mayoría, y nosotros no criticamos al PSC, 
hacemos una valoración de la partida del PSC comparándola con la del año pasado y la de este, que 
dice que las comparaciones son odiosas, pues en este caso sí que lo son. Pero aquí no criticamos a 
nadie por ser de Esquerra, por ser del PDeCAT, por ser del PSC, a nadie. No seremos nosotros los que 
repartimos carnets de buenos o malos catalanes, señor Costa, se lo aseguro. 
Sr. Alcalde: Molt bé, més intervencions?  
Sr. García: Bueno, una mica per concretar el que comentàvem abans, però Bueno, al final aquesta 
situació que comentàvem ens porta a fer un doble vot, d’aquests que de tant en tant fem, una mica 
diferenciats. Bàsicament, un vot serà d’abstenció perquè creiem que hem arribat a certes posicions 
conjuntes, a certes posicions apropades, però que segurament amb més temps hauríem pogut 
apropar més, no?, i l’altre vot, malauradament per la situació política i el tema d’haver de votar uns 
pressupostos amb el Partit Socialista en aquests moments, haurà de ser en contra. 
Esperem que ho entengueu, però aquesta és la decisió, gràcies. 
Sr. Ruffo: Sí, es que me parece surrealista que al Partido Popular se le critique por hacer una pequeña 
mención a una partida del presupuesto del PSC, y bueno, y son los del diálogo, pero los supremacistas 
de turno aquí dicen que no votan a favor de un presupuesto porque está el PSC dentro. Venga, por 
favor. Hombre, un poco de... 
Sr. Marín: Sí, senyor Alcalde, volia fer un comentari. Jo sí que a diferència... 
Sr. Alcalde: Per al·lusions. 
Sr. Marín: Per al·lusions. Només una petita cosa. Us felicitaré, a diferència del senyor regidor 
d’Hisenda, per la vostra incongruència política, perquè no és més que això, votar, o sigui, dir que 
votareu a favor un punt que precisament és de la nostra regidoria dintre de l’Ajuntament, i no votar 
els pressupostos perquè nosaltres estem a dintre de l’equip de govern, o sigui, us felicito per la 
incongruència aquesta, que deixeu veure. 
Sr. García: A veure, per al·lusions. 



 

Primer, lo dels supremacistes estaria bé que ho retiréssiu, no tinc gaire esperança, però vaja. Lo altre 
ho entenc, però primer, el Consell del Poble el votem a favor, però alhora estem presentant una 
moció perquè voldríem canviar certes coses del reglament, que entenem que aquesta moció no se’ns 
votarà a favor, no ho sabem, però, pel que vam parlar a la junta entenem que no. 
I d’altra banda tampoc estem dient que el nostre vot... el nostre vot té tots aquests determinants que 
hem comentat, estem fent una abstenció i un vot en contra, no estem fent un vot a favor perquè 
tampoc hem arribat a certs acords, però sí, tot influeix, i, tenint en compte que hi ha molta ciutadania 
d’aquest poble doncs que ens demana que anem cap a un full de ruta conjunt, que el PSC no 
comparteix la nostra visió, doncs enteneu també que a nivell municipal també afecta, perquè a nivell 
municipal és on s’ha de desenvolupar el procés constituent entre altres coses que s’han de fer per 
desplegar la república que nosaltres considerem primordial. 
Simplement són diferències legítimes, i això no vol dir que no estiguem d’acord en certes coses que 
es fan a nivell municipal, i en altres coses no. 
Gràcies. 
Sr. Ruffo: Sí, por alusiones. Lo de supremacista... 
Sr. Alcalde: Si us plau... anem a respondre... No entrem en... 
Sr. Ruffo: Si a usted le ha ofendido, le pedimos disculpas, señor Carlos García, pero vamos a ver, 
qué... estas 3 personas, esos concejales del PSC, aparte de ser del PSC, ¿qué pasa, que no les pueden 
ustedes votar? No estoy defendiendo nada, ¿no pueden ustedes votar un presupuesto porque hay 3 
personas que tienen su ideología, del Partido Socialista, y no han hecho daño a nadie, y porque son 
del PSC ustedes no les votan el presupuesto? Y no estoy defendiendo a nadie, pero quiero decir, ¿eso 
qué es? Defínanlo ustedes.  
Sr. Alcalde: Escolta una cosa, centrem-nos en els temes de pressupostos, tema de números, que 
estem anant fora del que seria el pressupost. Hem d’anar molt concís. 
Sr. García: Simplement, és obvi que la ideologia afecta en la manera de fer uns pressupostos. Igual 
que nosaltres no és tan fàcil que votem a favor d’un pressupost on hi ha el PDeCAT perquè també 
tenim certes diferències ideològiques, com és obvi, doncs també tenim certes diferències 
ideològiques que comporten diferències a l’hora de fer les polítiques amb el Partit Socialista i 
segurament amb tots els partits que estan aquí, amb alguns menys i amb alguns més, no? 
És així, la política funciona així, i la ideologia té unes conseqüències en la política. 
Gràcies. 
Sr. Alcalde: Escolteu-me, jo, en aquest sentit, a mi m’agradaria que quan parlem de pressupost 
parlem de pressupostos, parlem de persones, parlem de serveis. Tots aquest temes que són 
extraeconòmics, doncs, escolta, a l’hora de fer el pressupost segur que el regidor i la interventora mai 
han tingut en compte temes supraeconòmics, sinó realment el problema que té la gent, quin és el 
problema que té la gent, i donar una solució a la gent que té un problema. 
Que siguem capaços de tenir uns impostos una pressió fiscal baixa, això és de dretes, i pagar llibres és 
d’esquerres, pues aquí ho tenim tot. Si volem fiscalitat baixa, doncs paguem els llibres perquè tenim 
aquesta possibilitat. Tenir un pressupost, tenir doncs que primer de tot que pràcticament el deute 
cada vegada des de l’any 2009 no es demana ni un crèdit a cap banc, que cada vegada tenim menys 
deute, que cada cop paguem menys als bancs i més ho destinem a les persones, ja sigui abaixant 
impostos, perquè la baixada d’impostos que vam fer l’any 2014, parlem del 2014, tenim els 
comparatius, i ho podeu veure amb altres municipis, estem pagant una mitjana d’un 30% menys d’IBI 



 

que les altres poblacions com nosaltres, com Argentona, com Vilassar de Dalt o Alella.  Quan 
nosaltres hem abaixat, quan abaixem el 2014 i abaixem 400.000 euros de recaptació, que van a parar 
a les butxaques dels veïns, són el 2014, són el 2015, el 2016, el 2017, que són 400.000 euros 
multiplicat pels anys que tenen aquí. 
Pel fet de... si continuem abaixant impostos, què passa, que això afecta també, pot afectar serveis, 
hem de també mantenir els serveis i millorar els serveis. Hem de buscar l’equilibri entre no 
augmentar la pressió fiscal i mantenir aquests serveis.  
Que el 90% del pressupost és igual que l’any passat?, és que la majoria de serveis que s’han creat és 
de mantenir-los i millorar-los, però el mèrit és poder aguantar aquests serveis com estan amb la 
qualitat de serveis que tenim, i amb uns impostos baixos, o sigui, pagant un 30% menys, doncs un veí 
de Premià de Dalt té uns serveis similars o en alguns aspectes millor que altres poblacions que tenim 
al voltant.  Aquest és el mèrit, en lloc de pagar diners als bancs, doncs podem fer-ho amb altres coses. 
Quan parlem de personal, quan parlem, ho vam explicar, el fet aquest, i a més es desenvolupa ara 
tots els projectes que hi ha sobre la taula.  Una persona que vam contractar al mes d’agost va ser per 
dir: escolta’m, actualment estem pagant despeses d’advocat, que paguem contracte extern, entre el 
contracte extern i el que faríem de projectes internament, podem compensar aquest cost i el 
compensem al llarg del 2018. Quant a aquesta prova, no només va haver-hi entrevista personal, va 
haver-hi una valoració de mèrits. I amb això no només interessa la valoració de mèrits. Aquestes són 
les dos... 
Sr. Ruffo: Va ser d’amagat, a l’agost, quan tothom estava de vacances, d’urgència... 
Sr. Alcalde: No, va ser de dir amb tota la... vam valorar la possibilitat que era necessari, d’aquí a final 
d’any, i valorar-ho amb tots els projectes que eren a desenvolupar, que ara realment es valora molt 
positivament aquesta feina amb tots els projectes que sortiran ara a desenvolupar. Ha parlat de 5, 
estem parlant de 10 projectes que ara tindrem sobre la taula a portar en funcionament, que gràcies a 
això hem pogut desencallar, que teníem aquí. 
Dir-vos això, que per mi també és un orgull que en un poble divers, amb pensaments diversos, que hi 
hagi un 75% de la gent, doncs, d’aquest Govern, tant el Partit Socialista inclòs, que ens posem d’acord 
amb temes de poble. Això també per nosaltres, per mi com a Alcalde, de dir aquí no som un poble 
amb pensament únic, sinó que tenim unes... I en temes de poble ens posem d’acord per 
desenvolupar al màxim. 
També el mèrit d’aquest Govern és aconseguir aquests anys aquestes subvencions que hem pogut fer 
amb diner extern, per poder desenvolupar tant el Pla de Barris com l’ampliació de la zona esportiva. 
Quan vam fer el programa de Govern, a l’inici, amb els companys d’Esquerra, hi havia un full de ruta 
que s’hi va incorporar doncs el PSC, amb tot un procés, o sigui, participativament ja el 75% de la gent 
que va votar a les últimes eleccions, amb un full de ruta, que s’està reflectint en els pressupostos que 
anem fent. I aquest full de ruta, com bé diu, Pla de Barris, però també la zona esportiva. Vam iniciar la 
legislatura traslladant l’skate park. Ara, al lloc de l’skate park fem la pista exterior. I a l’altra pista, la 
idea, amb el següent pas, seria fer la piscina coberta. 
Sempre que puguem fer-ho sense endeutar-nos, sense apujar impostos i que sigui sostenible. Si no, 
no ho farem. Aquesta és part del full de ruta que tenim de manera col·legial i participat pel 75% que 
va dipositar el vot en un programa electoral que vam compartir 3 grups municipals. 



 

Que ens hi podem incorporar més gent? Escolta’m, nosaltres encantats d’incorporar més gent, però 
també necessitem aquestes aportacions, no esperar que ens vinguin, sinó també sortir a ballar alguna 
vegada, no esperar allà a la cadira que ens vinguin a buscar sinó també sortir a ballar. 
Per tant, jo també agrair la feina de tots, que és un orgull tenir doncs les finances com les tenim, i de 
la manera que ho fem i de la manera de dir: tot i la recuperació continuarem tenint aquesta 
prudència que sempre hem tingut a nivell econòmic, i continuarem fent participar a qui vulgui amb 
l’acció de Govern com hem fet fins ara, no?  I agrair també aquí la presència de la interventora, de la 
senyora Tere Fernández, doncs aquesta presència. 
I res més, també això, demanar-vos això, que també sigueu proactius, tant per part de la Crida com 
del PP, de dir, si teniu propostes a fer, no esperem a l’època de pressupostos, sinó al llarg de l’any, 
perquè moltes vegades fer alguna cosa implica una despesa, i aquesta despesa vol dir: o ho hem de 
treure d’apujar impostos o de retallar alguna altra cosa, de dir: potser, si volem fer alguna cosa nova, 
doncs fer la proposta de dir d’on trauríem aquests recursos per poder-ho fer.  Doncs aquesta seria 
una proposta completa, o de dir, o bé, per part vostra, dir: bueno, hem d’endeutar-nos per segons 
quins aspectes, no? 
La voluntat és aquesta, el marc el tenim, i escolta’m, per mi és un orgull tenir un pressupost doncs 
aprovat pel 75%, consensuat entre 75% i que farem els esforços per anar doncs adequant aquest full 
de ruta a nivell de poble, que crec que és el més necessari, el més important, no? 
Per tant, passem si de cas a votació. 
 Sotmesa la proposta a votació, per 13 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM i PSC), 3 vots en 

contra (PP i per part de la CRIDA el Regidor Sr. Jaume Batlle) i 1 abstenció (Regidor de la 

Crida, Sr. Carlos García Ábalos) 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. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT PER L’EXERCICI D’ACTIVITATS EN EL SECTOR PRIVAT DE 
PERSONAL LABORAL DE LA CORPORACIÓ 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

“En data 11 d’octubre de 2017, RGE núm. 5469, la treballadora d’aquesta Corporació, Sra. 
Montserrat Presas Sánchez, adscrita al departament de Servies territorials, va sol·licitar la 
declaració de compatibilitat per a la realització d’una activitat professional com advocada.  
A causa de la seva relació laboral amb aquesta Corporació, la Sra. Montserrat Presas es troba 
efectada per la normativa d’incompatibilitats d’acord amb el que estableixen els articles 1 i 2 de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques. 
L’activitat per a la qual la Sra. Montserrat Presas sol·licita la compatibilitat és de caràcter privat i 
no es troba directament relacionada amb les desenvolupades per aquesta entitat ni afectarà a la 
seva jornada laboral, essent l’òrgan competent per al seu atorgament el Ple de l’Ajuntament, 
d’acord amb el que estableixen els articles 11 a 14 de la referida Llei d’incompatibilitats. 



 

Examinat l’informe jurídic emès al respecte pel tècnic de Recursos humans en data 20 d’octubre de 
2017 i, en virtud de les competències que m’han estat conferides per decret d’Alcaldia de data 23 
de juny de 2015, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
 

1. DECLARAR LA COMPATIBILITAT de la Sra. Montserrat Presas Sánchez, per al 
desenvolupament d’una activitat privada consistent en la d’advocada, amb els límits i/o 
condicions que es troben regulats a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques i la resta de legislació concordant. 
 

2. NOTIFICAR el present acord a la interessada als efectes legals oportuns.” 
 
Sr. Alcalde: Hi ha algun comentari? 
Sr. Ruffo: Sí, gracias señor Triadó. 
Vaya por delante que totalmente a favor, vamos a votar a favor, faltaría más. 
Pero haciendo un poco de memoria, el último punto que votamos idéntico, la compatibilidad de otro 
trabajador, curiosamente, cuando vimos el expediente, recuerdo que se había solicitado hacía 6 
meses, esa compatibilidad por parte de ese trabajador, de la última que aprobamos. Y ese trabajador 
acabó cesado de su puesto de jefe de departamento, y se le dio 6 meses después la compatibilidad. Y 
otro trabajador la pide y de urgencia se presenta al Pleno, para votar la compatibilidad. Esta es la 
política del Equipo de Gobierno, ¿cuál es la política del Equipo de Gobierno en estos temas? 
Sr. Font: A ver, sí es verdad, és veritat que en el seu moment l’altre treballador que va demanar-ho va 
demanar-ho amb més antelació, i es va fer, possiblement, 4 o 5 mesos, no recordo que fossin 6, però 
sempre va estar parlat amb ell. O sigui, no es va fer perquè sí ni perquè no, sinó que el dia que ho va 
presentar es va parlar amb ell, ell n’era perfectament conscient, va haver-hi les seves reunions, les 
seves aclaracions, i quan va ser el moment es va portar a Ple. 
Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs estem d’acord amb la proposta? Hi estem d’acord tots? 

 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. 

 

6. CREACIÓ DEL CONSELL DEL POBLE I APROVACIÓ DEL SEU REGLAMENT INTERN DE 
FUNCIONAMENT 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

“L’article 4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Jurídic de les Entitats 
Locals estableix que en la seva qualitat d’Administracions públiques de caràcter territorial, i dins de 
la esfera de les seves competències, correspon en tot cas als municipis les potestats reglamentaries 
i d’autoorganització. 
L’article 49 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril estableix que l’Ajuntament, en exercici de la seva autonomia organitzativa, 



 

pot crear altres òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas la organització bàsica 
determinada per les lleis. La creació dels òrgans complementaris ha de respondre als principis 
d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana. 
El Reglament de Participació Ciutadana, aprovat al Ple de l’Ajuntament el dia 13 de juny de 2016 i 
publicat al BOPB en data 12 de setembre de 2016, regula en els seus articles 29 i següents, les 
normes bàsiques de creació i funcionament del Consell del Poble. 
És voluntat de la regidoria de Participació Ciutadana la creació d’un Consell del Poble que permeti 
donar veu als veïns del municipi respecte a les grans línies de la política i gestió municipal. 
Vist l’informe jurídic emès per la Secretària de l’Ajuntament en data 26 de setembre de 2017 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 2 de febrer de 2017, proposo els 
següents: 
ACORDS: 
PRIMER: CREAR EL CONSELL DE POBLE com a òrgan consultiu i de participació ciutadana que 
tindrà com a objectiu principal debatre els plans d’actuació generals, canalitzar queixes i 
suggeriments i assessorar el govern municipal respecte a les grans línies de la política i gestió 
municipal. 
SEGON: APROVAR el Reglament intern de funcionament del Consell de Poble, que s’adjunta a la 
present proposta.  
TERCER: FACULTAR la Regidoria de Participació Ciutadana a iniciar tots els tràmits necessaris per 
al correcte funcionament i creació de l’òrgan. 
QUART: PUBLICAR l’adopció d’aquest acord al web municipal i al tauler d’anuncis als efectes 
escaients.” 
Sr. Alcalde: Fem una mica d’explicació. 
Sra. Fernández: Sí, hola, bona tarda. 
A veure, el Consell del Poble és un òrgan nou, que no hem tingut mai al municipi, hem apostat per la 
seva creació, creiem que pot ser una bona eina de participació de la ciutadania, si més no d’escoltar 
les propostes que pot tenir, pot aportar la ciutadania, i també és un òrgan consultiu que el Govern, el 
senyor Alcalde pot consultar el Consell del Poble sobre temes importants pel poble. 
Bueno, està compost, sabeu que la composició són cinc persones representants de les entitats, cinc 
representants de la ciutadania, entre les persones que s’hi han apuntat, i cinc representants dels 
grups municipals. Bueno, creiem que pot ser una bona experiència, anem a començar amb el Consell 
del Poble, a veure què tal funciona. 
El model que hem escollit és aquest, amb el seu reglament, ja sé que vostès, senyors de la Crida, 
han presentat una moció en què demanen un canvi del reglament. A veure, creiem que el Consell 
del Poble... hi ha molts models de Consell del Poble, hem optat un model, que creiem que pot 
funcionar bé. Comencem a funcionar, i valorem si el seu funcionament és correcte o no. Si no, 
podem fer canvis, però de moment hem de començar a valorar si aquest model és efectiu. Bueno, a 
part d’això jo crec que tothom ja coneix una mica, com hem parlat moltes vegades als Plens de com 
seria el Consell del Poble, i bé, només dir que demà a les dues es farà el sorteig de la ciutadania, 
esperem que els representants dels grups municipals ens marquin quins seran els seus 
representants al consell, i res més, una vegada estigui aprovat, convocar la primera sessió, quan 



 

podem, perquè tenim pocs dies per començar campanya electoral, hi ha moltes coses que potser 
no serà possible fer-ho abans de final d’any, encara que seria desitjable, ja ho veurem. 
I res més, i esperar que sigui una bona eina i un bon òrgan perquè la gent pugui participar. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha intervencions? Senyor Bailón. 

Sr. Bailón: Buenas noches. Nada, felicitamos y nos alegramos de que se apruebe por fin el Consejo 

del Pueblo, y deseamos que todo funcione correctamente. 

Sr. Alcalde: Senyor Batlle. 

Sr. Batlle: Sí, bé, nosaltres segurament, com és dit, tenim, d’alguna manera, entenem diferent, no?, 

la participació, i el més segur és que ens hagués agradat poder votar el Consell del Poble i el seu 

reglament per separat. De totes maneres, com ha dit el Carlos, el nostre vot serà favorable i més 

tard explicarem, si de cas, la nostra moció, els canvis que nosaltres hi faríem. Gràcies. 

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

 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. 

 

7. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL DE L’OBRA DE REFORMA 

DELS EDIFICIS DENOMINATS TORRE I BASSA SITUATS A LA CARRETERA A PREMIÀ DE MAR 

NÚMERO 1-5 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

“Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Mireia Flores Centellas en representació de la Direcció de 
Serveis d’Inspecció Tributària de l’ORGT de Barcelona. 
Vist l’ informe presentat pel tècnic municipal en data 14 de juny de 2017. 
Vist el que disposen el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i les Ordenances Fiscals vigents.  
Vistes les competències que m’han estat conferides per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant 
el Decret de data 23 de juny de 2015, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS 
PRIMER.- DECLARAR d’especial interès municipal l’obra  següent atès que concòrre les 
circumstàncies específiques: 

- Reforma dels edificis denominats Torre i Bassa situats a la carretera a Premià de Mar núm. 
1-5. 

 
SEGON.- COMUNICAR  aquest acord a l’interessat i a l’ORGT.” 
Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha intervencions per part de la Crida? 



 

Sr. García: Sí, només molt breument, amb relació a aquest punt i el següent, perquè són 
semblants, diguéssim, farem una abstenció en aquest i un sí en l’altre, bàsicament perquè tenim 
alguns dubtes de si és la millor manera de fer... És a dir, en el primer punt, sobretot a l’hora de fer 
una subvenció per rehabilitar patrimoni, això ho veiem positiu, però alhora s’està fent en un lloc 
on la població no pot gaudir d’aquest patrimoni perquè és un lloc on no pot accedir tota la 
població. Per tant, aquí no veiem clar si és la millor manera de fer-ho, i per això fem aquest vot, i 
en tot cas l’estudiaríem per si calgués alguna modificació. 
Sr. Font: Sí, a veure, comentar-te una cosa, aquí tothom es pot acollir en aquest dret, sempre i 
quan estigui en l’especial del patrimoni, i estigui declarat. S’hi pot acollir tothom, això no vol dir 
que tothom ho demani. Aquí s’ha demanat, i són dos situacions en les quals es pot fer aquesta 
rebaixa de l’impost de construccions que és l’IFIO. Vull dir, sempre hi ha l’informe tècnic, i estan 
dintre de... del patrimoni, a lo qual es poden acollir. Gràcies. 
Sr. Alcalde: Bé, el fet és que no donem subvenció, sinó que el que són els impostos que hi ha 
doncs per una rehabilitació doncs a edificis patrimonials, que dintre del poble tenim molts edificis 
doncs antics, patrimonials, privats, que estan en estat bastant ruïnós, i des de l’Ajuntament, també 
la voluntat és: no donarem subvenció sinó que el que fem és que els costos, l’impost de 
construcció, reduir-los al màxim amb aquests edificis d’especial interès, per intentar que els 
propietaris privats puguin fer aquesta rehabilitació i no quedin edificis històrics en situacions 
ruïnoses, no volem guanyar diners, sinó que el patrimoni estigui rehabilitat, doncs, i en condicions, 
i que no ens caiguin edificis antics que tenim al poble, que bé són valuosos, doncs amb el seu 
contingut històric i patrimonial, no? 
D’acord, doncs passem, si de cas, 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. 

 

8. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL DE L’OBRA DE 

REHABILITACIÓ INTERIOR DE L’EDIFICI ANNEX AL SANTUARI DE LA CISA AL CARRER CISA 

NÚMERO 136 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

“Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Concepció Paredes Ramos en representació de 
l’Organisme de Gestió Tributària Oficina de Premià de Dalt. 
Vist l’ informe presentat pel tècnic municipal de data 4 d’agost de 2017. 
Vist el que disposen el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i les Ordenances Fiscals vigents. 
Vistes les competències que m’han estat conferides per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant 
el Decret de data 23 de juny de 2015, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS 
PRIMER.- DECLARAR d’especial interès municipal l’obra següent atès que concorre les 
circumstàncies específiques: 



 

- Rehabilitació interior de l’edifici annex al Santuari de la Cisa al carrer Cisa núm. 136. 
 
SEGON.- COMUNICAR  aquests acords a la interessada i a l’ORGT.” 
Sr. Alcalde: Molt bé, és el mateix cas que abans, però és l’edifici del costat de l’ermita de la Cisa. 
Estem d’acord amb aquest? Amb aquest sí que estem d’acord? Doncs bé, també és una 
rehabilitació important i bueno, i també estem... és un element patrimonial també important del 
poble, que també, doncs, per part de l’Ajuntament en general és de mutu interès aquesta 
rehabilitació. 

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

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

 
MOCIONS 
 
 
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA 
 
9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A TRASLLADAR L’EMPRESA 
MUNICIPAL. (R.E. E/003388-2017, DE DATA 29/09/2017) 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 

“Ja que s’ha expressat que l’única forma de poder disposar d’un espai dins l’Ajuntament per als 
grups municipals de l’oposició, és traslladar les dependències de la Societat Municipal La Pinassa, 
en no ser directament Ajuntament sinó que és una empresa que es regeix pel dret privat. 

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

ACORDS 

PRIMER.- Facilitar un espai dins l’Ajuntament per a què els grups municipals de l’oposició hi puguin 
tenir reunions i consultar la documentació que no pot sortir de l’Ajuntament, traslladant les 
dependències de la Societat Municipal La Pinassa.” 

Sr. Alcalde: Bueno, veig que l’explicació és clara, no? O cal...? 
Sr. Batlle: L’explicaré després, si hi vols afegir alguna cosa... Bueno, bàsicament és molt senzill, és 
trobar una nova localització per la Pinassa, ja que des de l’oposició normalment hem de vindre a 
consultar expedients, i hem demanat anteriorment doncs al l’Equip de Govern doncs que es 
facilités una sala on poder mirar aquesta documentació, i des del Govern se’ns ha dit bàsicament 
que no hi ha espai a l’Ajuntament, no hi ha sales per l’oposició, per mirar aquesta documentació. 
Llavors, nosaltres, què trobem? Doncs que d’alguna manera, no només a nivell de privacitat, sinó 
que a nivell... dificulta a l’hora de mirar la informació, estar de peu, per exemple, al costat de la 



 

fotocopiadora, allà al mig, doncs, la nostra tasca com a oposició, com a regidors, i per tant el que 
demanem bàsicament és, ja que la Pinassa funciona com una empresa de règim mercantil, doncs, 
si no hi ha cap altre remei, entenem que és prioritari doncs que un ens que és realment de 
l’Ajuntament estigui dintre l’Ajuntament i la Pinassa pugui estar per exemple en un dels seus locals 
de fora. 
Bàsicament és això, la moció, i és el que demanem. 
Sr. Alcalde: Intervencions? 
Sr. Bailón: Sí, gracias. 
Bien, el fondo de esta moción se ha presentado varias veces desde el grupo municipal de la Crida. 
Como siempre, nuestro posicionamiento no es muy distante. Y como siempre sabemos que el 
Ayuntamiento está lleno y que no hay espacio ni para los regidores de gobierno. A nuestro 
criterio, por una mala optimización del espacio.  
Desde este grupo municipal creemos que no es mala idea el traslado de la empresa municipal, 
siempre que no sea una operación costosa para el pueblo. Ya sabéis que es una de nuestras líneas. 
Y con ellos creemos que, habiendo reformado el antiguo Ayuntamiento, y hablando antes de la 
famosa sala de coworking, se podría estudiar el traslado allí. Nuestro voto será a favor. 
Sr. Tintoré: Bé, bona nit a tothom. 
Bé, el nostre vot serà en contra, no pel fet de plantejar un possible doncs alliberament d’espai de 
la Societat Municipal la Pinassa, si arribés el cas, doncs seria per falta d’espai o per millorar els 
serveis propis municipals.  
Dir-vos també, com sabeu, que la documentació sempre es pot consultar. Us demanem que si es 
pot saber amb antelació no hi ha cap problema amb reservar una sala prèviament, a l’hora de 
consultar els expedients. I recordar també que ara en breu doncs s’aplicarà l’administració 
electrònica, no?, i per tant doncs molta d’aquesta informació, part d’alguns dels expedients es pot 
enviar electrònicament. Gràcies. 
Sr. Alcalde: Hi ha alguna intervenció? Passem a votació. 
Sr. Batlle: Bueno, simplement que fins al dia d’avui no se’ns havia informat que podíem demanar 
una sala si és amb antelació, de fet nosaltres sempre hem avisat que vindríem amb antelació, fins 
a dia d’avui no se’ns havia facilitat aquesta sala. De totes maneres, aquest espai on poder mirar la 
informació el recull la llei, i per tant ens agradaria que fos possible. Si no ho hem fet per passiva i 
com hem pogut, i és l’única sortida que ens queda, presentar una moció al Ple, que segurament no 
haguéssim pogut ni presentar. 
Sr. Tintoré: Sí que és cert que la Junta de Portaveus és un tema que fa temps que l’hem tractat de 
diferents maneres. Efectivament, la llei diu això, que ja ho hem parlat altres vegades, sempre i 
quan sigui possible. Val? Per tant, i espai com a tal, doncs, els grups de l’oposició, en tenim dos, 
per aquesta... com a oposició, com a tal, eh? 
Sr. Alcalde: Doncs passem a votació. Vots a favor de la proposta? 

 Sotmesa la moció a votació, per 4 vots a favor (CRIDA i PP) i 13 vots en contra (PDeCAT, 

ERC-AM i PSC) 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 DONAR COMPTE AL PLE 
D’INFORMES DE SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LES MOCIONS. (R.E. E/003388-2017, DE 
DATA 29/09/2017) 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 

“Com a mesura de transparència i rendició de comptes, i amb tal de permetre el seguiment de 
l’evolució dels acords adoptats pel Ple mitjançant l’aprovació de mocions, demanem que s’informi 
periòdicament de la situació en què es troba l’execució de les mesures que s’han anat aprovant en 
els Plens municipals. 

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

ACORDS 

PRIMER.- Adoptar el compromís de realitzar periòdicament (com a mínim un cop al semestre) 
informes de seguiment de l’execució i el compliment dels acords adoptats en les mocions aprovades 
pel Ple municipal en els mesos anteriors de mandat, donant compte al Ple d’aquests informes de 
seguiment.” 

Sr. Batlle: Sí, faig una explicació. Doncs s’entén perfectament la moció. Bàsicament el que es 
proposa és fer un seguiment per part del Govern de les mocions que prosperen al Ple de 
l’Ajuntament, ja que això, d’alguna manera, ajudaria, no?, i fomentaria encara més la 
transparència de cara a la ciutadania. Bàsicament perquè tenim algunes mocions, n’he agafat dos 
o tres, d’ara fa un any, que es van aprovar algunes per unanimitat, i algunes amb alguna abstenció, 
i fins a dia d’avui encara no en sabem res, com és per exemple el tema de la recollida d’oli usat. No 
sabem si s’ha treballat per part del Govern, no s’ha treballat. 
Per exemple tenim tot el tema de treballar amb la banca ètica, es va dir que s’estudiaria, i tampoc 
sabem, d’aquesta moció, què s’ha fet i què no s’ha fet, i per tant, doncs, creiem que és necessari 
que des del Govern d’alguna manera es faci una revisió del que s’està fent, de les mocions 
aprovades al Ple de la Corporació. Creiem que no és tan difícil, d’alguna manera, potencies, ja no 
cap a nosaltres, la transparència, sinó cap a la resta de la població. 
Sr. Bailón: Bien, nosotros nos vamos a abstener, pero porque esta moción tiene una cosa que, con 
todos los respetos del mundo, la presentan nuestros compañeros de la Crida, y entonces, como 
nosotros siempre decimos, creemos que hay veces que presentan ustedes mociones geniales para 
el pueblo, y otras mociones que, como dice el refrán, “el Pisuerga pasa por Valladolid”, que no 
tienen nada que ver, como hacer personas non gratas aquí en este pueblo, etcétera, etcétera. 
Aunque, por otro lado, y dándoles apoyo a ellos, sí que creemos que los responsables de las 
mociones aprobadas, es decir, cada regidor en su ámbito, ya que muchos regidores, a parecer 
nuestro, que parecen escondidos en el Pleno, o no dicen nada, o están que de vez en cuando 
tienen un informe que leen dos líneas, etcétera, etcétera, nos gustaría que su participación fuese 
más, y nos informaran de las mociones. Gracias. 
Sr. Tintoré: Bé, bona nit. 



 

Nosaltres aquesta moció la votarem en contra, bàsicament, per exemple, ha posat un exemple de 
la banca ètica, la banca ètica no la vam aprovar com a moció. Vull dir, sí que es va dir que es faria 
un estudi, no?, però no s’ha aprovat com a moció, eh? 
Jo ho dic perquè el que s’aprova i els acords que ja s’agafen públicament i en un Ple, això sí o sí és 
el que s’ha de portar a terme. Per tant, el que no farem és punts nous en el Ple i més feina.  
Jo al que sí que us convido, és que si voleu sapiguer alguna moció en concret en quin estat està, 
nosaltres fem Junta de Portaveus, o no cal que sigui Junta de Portaveus, ens ho traslladeu 
prèviament i aquesta informació, com sempre, es trasllada. Gràcies. 
Sr. Alcalde: Hi ha més intervencions? 
Sr. Batlle: Sí, bàsicament, bueno, la moció sí que es va aprovar. És una moció de creació d’una guia 
ètica i dels drets humans, la contractació, com va publicar, dels municipis catalans, vull dir... i la 
dels olis també. Amb unes... Sí, ho tinc apuntat aquí, amb unes esmenes que es van fer, però es va 
aprovar. I la banca ètica també. 
Sr. Tintoré: La de la banca ètica, dic, eh? 
Sr. Batlle: Sí, sí. A més a més, el desembre i el novembre de l’any passat. De totes maneres, jo crec 
que ja no només per donar o no compliment de cara a nosaltres, vull dir una Junta de Portaveus és 
a porta tancada, jo crec que de cara sobretot als veïns i veïnes, que vulguin fer el seguiment 
polític, doncs crec que estaria bé doncs que se’ls informés de, doncs, dels acords que s’han anat 
prenent, què s’ha complert i què no. No fa falta que es faci una gran fitxa tècnica, simplement 
doncs que cada X temps, doncs es faci un balanç del que s’ha fet, o almenys aquí al Ple s’expliqui. 
No fa falta que es facin grans redactats. 
Nosaltres amb això ens conformaríem i llavors demanaríem que recapaciteu i canvieu el vot. 
Sr. Alcalde: Vols intervenir? 
Sr. Tintoré: Bueno, dir que els acords per part de la ciutadania ja s’expliquen. “La Pinassa” es fa 
quins acords i quines mocions s’aproven i a quins acords s’arriba. 
Sr. Batlle: S’hi posa el títol i s’hi diu qui hi ha votat a favor i qui hi ha votat en contra. Jo estic dient 
de la moció què s’està portant a terme des de l’Ajuntament.  
No crec que sigui una cosa tan difícil de fer. Simplement és cada X període, dir: d’això que vam 
aprovar, anem per aquí, no?, anem pel punt 2, i ens falta el 3 i el 4. I estem treballant... Crec que 
no és tan difícil, no hi veig la pega. De totes maneres... 
Sr. Alcalde: Crec que tenim dintre de l’Ajuntament hi ha tants temes i tants temes que són 
d’interès, que poden ser d’interès de la població, de dir, també, si no hi ha prou explicació, dintre 
de la Junta de Portaveus, ho podeu consultar a nivell del Ple, fer la consulta, el que sigui, perquè 
dintre de cada àrea tenim tants temes que podríem explicar a la població que seria difícil i crec 
que només explicar el tema d’unes mocions concretes, hi ha molts aspectes que podríem explicar 
d’interès.  
I cadascú, segur que vosaltres hi ha més interès en uns temes, i a altra gent del poble li interessen 
altres, i poder explicar tot, tant de bo es poguessin explicar tots els temes, però que seria 
bastant... de dir: escolta, si hi ha algun tema específic que creieu que s’ha de donar especial 
compte en el Ple, sempre teniu l’opció de fer la pregunta i veure com està aquest tema, si les 
explicacions que se us donen, el regidor, o la Junta de Portaveus, no són suficients, no? 
Sr. Garcia: Només afegir una cosa: simplement seria una forma més fàcil de sistematitzar i que per 
exemple tingueu present que hi ha mocions que es van aprovar i que ara mateix no recordàveu 



 

que s’havien aprovat, per posar un exemple que ara mateix estàvem veient, no? Simplement tenir 
sistematitzat cada cert temps dir-ho. 
Sr. Alcalde: Però segur que us poden donar l’explicació de tot. Si parleu amb el regidor... 
Sr. Garcia: De mocions se n’han aprovat moltes, també és una cosa senzilla. 
Sr. Batlle: I que al final de tot són mocions que s’han aprovat al Ple i que tenen d’alguna manera 
un... que no és una cosa que estigui fent el Govern, no?, és una cosa que des de l’oposició també 
s’ha portat, i que és una cosa una mica més plural. Sobretot era en aquesta línia. 
Sr. Alcalde: Molt bé, doncs si de cas passem a votació de la proposta. 

 Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA), 13 vots en contra (PDeCAT, ERC-AM 

i PSC) i 2 abstencions (PP) dels membres que integren la Corporació. 

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

 
11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER HABILITAR A TOTS ELS REGIDORS 
I REGIDORES L’ACCÉS AUTÒNOM A L’AJUNTAMENT FORA D’HORARI D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ. 
(R.E. E/003388-2017, DE DATA 29/09/2017) 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 

“Amb tal de poder entrar a l’Ajuntament per fer la seva feina en horaris en què està tancat al 
públic, hi ha un accés per als regidors i regidores de a través d’un lector d’impremta dactilar. 
 
Aquest lector està disponible per als regidors del govern i ha estat disponible també per als de 
l’oposició, però no ha estat així en el nostre cas, en què malgrat haver-ho demanat reiteradament 
no se’ns ha volgut donar aquest accés. 

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

ACORDS 

PRIMER.- Habilitar a tots els regidors i regidores del Consistori l’accés a l’Ajuntament mitjançant 
empremta dactilar.” 

Sr. Batlle: Doncs bé, també queda prou clar. Bàsicament és que d’alguna manera, perquè crec que 
tots som càrrecs electes i escollits per la població, i per tant, per facilitar també la nostra tasca 
com a oposició, doncs, estaria bé que ens facilitéssiu l’entrada dactilar aquí a l’entrada, 
bàsicament també perquè fins fa poc, abans que el PSC entrés a Govern, estaven a l’oposició i 
també tenien l’empremta, no?, per entrar. Llavors, nosaltres, és una cosa que també portem 
temps demanant, a la Junta de Portaveus, no hi ha hagut manera, i per tant no ens queda més 
remei que portar-la de nou al Ple. Em sap molt greu, però... 
Sr. Bailón: Más que nada lanzar una pregunta de por qué los regidores de gobierno sí, por qué los 
regidores de la oposición no. Cuando todos, si hay una necesidad de entrar, tenemos que tener 
una facilidad para ello, sobre todo, y lo digo por mi caso, por estar picando un buen rato ahí abajo 



 

hasta que al final no hubo cierta reunión, pero bueno, eso es otro tema aparte, pero esperar un 
buen rato. 
Sr. Tintoré: Bé, bona nit, i responent a la pregunta, que també respondré a la moció, és evident 
que això amb la Junta de Portaveus ja ho hem debatut en diferents ocasions, i ja se us va donar 
una mica la resposta. Ho porteu a moció, com és el vostre dret, òbviament, val?, però bàsicament 
perquè, aviam, fora d’horari, diguéssim, de l’Ajuntament, doncs poca cosa s’hi pot fer, a 
l’Ajuntament, entre altres coses perquè no hi ha personal per atendre.  Vull dir, i històricament 
sempre ha sigut així, vull dir, quan estàvem a l’altre Ajuntament, doncs hi havia qui tenia les claus 
del propi Ajuntament eren els regidors de Govern. Vull dir, un cop ha finalitzat l’horari de 
l’Ajuntament, vull dir, tampoc s’ha de fer, ni es pot consultar res, entre altres coses perquè no hi 
ha personal de l’Ajuntament.  
Sr. Batlle: Bueno, bàsicament dir que històricament sempre ha estat així és una resposta una 
mica... No? Bueno, llavors per què el PSC tenia l’empremta si no havia estat mai a Govern? 
Històricament... 
De totes maneres, és una mica el tracte que es té des del Govern a l’oposició, i que s’ha tingut fins 
a dia d’avui. D’alguna manera ens sentim com que ho hem anat demanant, s’ha ficat un timbre 
que et permet entrar a mitja porta, és com si algú, bueno, com si fos casa vostra i nosaltres fóssim 
uns convidats que venim aquí amb permís per entrar, no? Creiem que és casa de tots com a 
càrrecs electes i no entenem aquesta posició, realment. 
Sr. Alcalde: Bé, doncs ja que s’ha prou explicat, passem a votació. 

 Sotmesa la moció a votació, per 4 vots a favor (CRIDA i PP) i 13 vots en contra (PDeCAT, 

ERC-AM i PSC) dels membres que integren la Corporació. 

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

 

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER CELEBRAR ELS CONSELLS DEL 
POBLE EN DIVERSOS ESPAIS I BARRIS DEL MUNICIPI I EN SESSIONS NO SECRETES. (R.E. E/003388-
2017, DE DATA 29/09/2017) 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 

“Donada l’aprovació de la creació del Consell del Poble i del seu reglament intern de funcionament, 
proposem que es tramiti una modificació del reglament per permetre que les sessions del Consell 
no s’hagin de realitzar sempre en el mateix lloc, sinó que puguin tenir lloc en diferents espais del 
municipi. 
 
També creiem primordial que les sessions no tinguin caràcter secret com diu aquest reglament 
intern, sinó que siguin públiques i obertes a la ciutadania i a les preguntes i aportacions que puguin 
fer els veïns i veïnes. 

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



 

ACORDS 

PRIMER.- Realitzar els tràmits corresponents per tal de modificar el punt Tercer del Reglament 
intern de funcionament del Consell del Poble, afegint al final del primer paràgraf: “o en altres 
espais dels diferents barris del poble, decidint en cada sessió la ubicació de la següent”. 

SEGON.- Realitzar els tràmits corresponents per tal de modificar el punt Cinquè del Reglament 
intern de funcionament del Consell del Poble, modificant “secret” per “públic”. 

TERCER.- Difondre aquests acords.” 

Sr. Batlle: Bé, com ja hem esmentat abans, nosaltres segurament entenem la participació d’una 
altra manera, i creiem que tot el que sigui aproximar la vida política als barris i als veïns i veïnes, 
doncs és una cosa positiva, no? Llavors, d’aquesta manera demanem que el Consell del Poble 
pugui fer-se de manera oberta i pública a diferents indrets del nostre municipi, ja que això 
d'alguna manera doncs faria que els veïns i veïnes tinguessin un seguiment del que es fa 
políticament, però ja no només això, sinó que també d'alguna manera crec que s’acabarien 
d’implicar més a la vida municipal, no? I d'alguna manera el que fas és apropar aquest consell a la 
resta de veïns i veïnes. 

Llavors és per això que demanem que aquests debats es puguin fer a porta oberta, i que a més a 
més es puguin emplaçar a diferents punts de la nostra població, com són els diferents barris, barri 
del Remei i el barri de Santa Anna. 

Sr. Ruffo: Bien, no llegamos a entender cómo en esta moción se pide la apertura al pueblo, 
cuando ya incluye un reglamento que es del pueblo, y que se va a escoger gente del pueblo. 

Y después, con esto, siendo una representación del pueblo, creemos que, si ya se ha escogido, no 
es necesario ir barrio por barrio, o casa por casa, como aquel que dice, porque no creemos que 
sea necesario que sean públicas, estas sesiones. 

Sr. Tintoré: Sí, bona nit de nou. 

Bé, aviam, nosaltres diríem que primer, doncs, deixeu que es posi en marxa, que comenci a 
funcionar doncs el Consell del Poble, i després ja es veurà. L’Imma com a responsable de 
Participació Ciutadana ja us ha estès la mà dient doncs que bé, que no us està dient que no, però 
primer s’ha aprovat un reglament, que es posi en marxa, i aquest és un tema que si es posa sobre 
la taula, un cop format, doncs segur que es pot arribar a tractar, però no trobem doncs d’entrada 
idoni doncs perquè ja hi ha hagut un reglament, i sobretot perquè encara no ha començat a 
caminar. 

Jo puc posar l’exemple, per exemple, del Consell de Cultura, que jo he tingut la sort de presidir-lo 
durant anys, i l’Emma Escolano, doncs, de ben segur, tinc coneixement que fa el mateix, quan 
teníem i tenim una proposta, el que fem és convidar aquesta persona que ens expliqui la proposta 



 

dins del Consell de Cultura, i allà, doncs un cop exposat, es pot quedar doncs en tot el consell. Vull 
dir, em sembla que hi ha coses que són una mica, doncs, òbvies, seguint aquesta línia. 

Per tant, repeteixo, el nostre vot serà que no, però en aquest aspecte deixem que comenci, 
deixem que camini, i segur que és un tema que es pot posar sobre la taula més endavant. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Molt bé, passem a votació. Vols comentar alguna...? 

Sr. Batlle: Simplement dir que evidentment, per això abans hem dit que estàvem d’acord amb la 
creació del Consell, no tant amb la manera de fer i el reglament, i dir que sí, que per nosaltres 
estaria molt bé que fos obert, bàsicament perquè són 5 persones només de la població que hi 
participaran, i 5 entitats. Llavors, esperem que tot i el vot negatiu passi el temps i es vegi doncs 
amb la necessitat d’ampliar i de realment obrir el debat una mica més que simplement en 
aquestes 5 persones i entitats. 

Sr. Alcalde: Molt bé, tot i que votem que no, la voluntat és en funció de com vagi evolucionant, 
com tot el que fem, intentar millorar-ho, doncs cada dia tot el que intentem doncs portar a terme, 
no? Per tant, passem a votació. 

 Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA) i 15 vots en contra (PDeCAT, ERC-

AM, PSC i PP) dels membres que integren la Corporació. 

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

 

13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER DECLARAR FELIP VI PERSONA 
NON GRATA. (R.E. E/003762-2017, DE DATA 25/10/2017) 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 

“Atès que: 

Existeixen raonaments ètics i morals que qüestionen el sentit i la vigència de la monarquia en 

qualsevol societat democràtica: 

 

- La institució monàrquica encarna uns valors completament antagònics amb el principi democràtic 

d'igualtat entre ciutadans. El títol de rei contravé el principi d'igualtat d'oportunitats, atès que 

només s'obté pel bressol i la sang, restant reservat als membres d'un determinat llinatge que 

només poden ser reemplaçats pel mascle primogènit. 

 

- Al contrari del que passa a peu de carrer, en què la gent es guanya la vida a base de suor i mèrits 

propis, el títol de rei és hereditari i vitalici i, per tant, no està subjecte al concurs democràtic ni està 

sotmès a la sobirania popular, principi màxim de les democràcies modernes. 

 



 

- La figura del rei és inviolable i està rellevada de qualsevol responsabilitat, la qual cosa vulnera el 

principi universal d'igualtat de tots els homes i dones davant la llei. 

 

A més, en el cas de la monarquia espanyola: 

 

- L'administració de la Casa Reial espanyola és especialment opaca, ja que és impossible fiscalitzar 

i exercir cap mena de control públic sobre la despesa que se li assigna a través dels pressuposts 

generals de l'Estat. 

 

- Tot plegat situa el Cap de l'Estat i el seu cercle familiar per damunt de la ciutadania, preservant 

privilegis anacrònics. La monarquia és incompatible amb la democràcia i la sobirania popular, ja 

que no sols és contrària, per trajectòria i definició, a algunes de les tradicions polítiques catalanes 

que han contribuït al progrés i la justícia social com el republicanisme, l'anarquisme i el socialisme 

independentista, sinó que actua a més com a factor limitador de l'expressió ciutadana 

impossibilitant-ne la consecució de determinats objectius polítics per la via democràtica. 

- Felip VI, actual rei d’Espanya, no ostenta aquest títol -que pretén el nostre vassallatge- com a 
resultat d’un procés democràtic sinó just al contrari, com a conseqüència de l’herència dictada pel 
seu antecessor Francisco Franco. El pare del monarca actual, Joan Carles I, fou nomenat hereu del 
règim feixista pel dictador, raó per la qual va jurar dues vegades "las Leyes Fundamentales" i "los 
principios del Movimiento Nacional" -el 22 de juliol de 1969 i el 22 de novembre 1975- donant 
continuïtat a "la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936 en medio de tantos sacrificios, 
de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su 
destino" amb la finalitat de deixar-ho tot "atado y bien atado". Aquests dies, el mateix Joan Carles 
ha reconegut en un reportatge emès a França i censurat a Espanya que el Generalísimo, "ja abans 
de morir, em va agafar la mà i l'única cosa que em va demanar va ser: «Altesa, l'única cosa que 
vull al món és que preserveu la unitat d'Espanya». I això, si ho penses, vol dir moltes coses. No em 
va dir «Fes això, o fes allò altre…» No, no, la unitat d'Espanya". 

- Lluny d’encapçalar un procés democràtic per a rescabalar els greuges i els crims comesos per la 
dictadura feixista, el regnat dels antecessors del monarca actual s’ha caracteritzat per l’absolució 
política i penal dels criminals franquistes. 

- El seu regnat entronca directament amb el del seu avantpassat Felip V de Borbó, responsable de 

la pèrdua de llibertats nacionals que encara a hores d’ara els Països Catalans no han recuperat. 

 

- Tant la recuperació de l'antiga institució d'autogovern del país, l'abril de 1931, com l'aprovació en 

referèndum de l'Estatut de Núria, l'agost d'aquell any, són anteriors a la promulgació de la 

Constitució espanyola del 9 de desembre. El mateix succeí amb el seu restabliment després de la 

dictadura, el qual tingué lloc el setembre de 1977, abans, per tant, que l'aprovació de la 

Constitució espanyola de 1978. Com a primera institució del Principat, la legitimitat del Govern de 

la Generalitat de Catalunya no emana de la legalitat espanyola, sinó del sistema institucional propi 



 

que regia el país abans de la seva dominació. Amb el temps, a les funcions inicials de la Generalitat 

s'hi afegiren l'execució de les decisions pactades en les Corts i l'obligació de vetllar perquè les 

constitucions catalanes fossin respectades. I d'això es tracta. 

 

- El rei d'Espanya representa, en la seva doble condició de cap de l'Estat i comandant de les Forces 

Armades, la màxima figura institucional d'un Estat que impedeix per tots els mitjans el lliure 

exercici del dret a decidir del poble de Catalunya. 

 

- L’actual monarca ha adoptat una postura no neutral envers el procés polític que viu Catalunya. 

 

I en les darreres setmanes, la posició que ha pres Felip VI respecte Catalunya, especialment en el 

discurs institucional que va fer recolzant i impulsant la repressió efectuada pel govern de l’Estat i 

obviant deliberadament cap referència a la violència policial de l’1 d’octubre, fa encara més 

necessària la seva reprovació. 

 

Pels motius exposats, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA proposa al Ple l’adopció 

dels següents ACORDS: 

1.- Reprovar i declarar non grata la monarquia espanyola, i reprovar i declarar persona non grata 

el rei Felip VI així com qualsevol altre representant de la Casa Reial espanyola, a Premià de Dalt. 

 

2.- Evitar participar com a Ajuntament en qualsevol acció que suposi un reconeixement de la figura 

de l'actual rei i/o de la monarquia espanyola. 

 

3.- Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la delegació del Govern espanyol a 

Catalunya, la Casa Reial i el Parlament de Catalunya.” 

Sr. Alcalde: Crec que està prou clar, o voleu afegir...? 

Sr. García: Bueno, només afegir que és una moció que vam portar fa un temps a Ple, que en aquell 
moment no va sortir endavant, no va ser aprovada, però sí que considerem que, crec que tothom 
ho sap, la situació en què estem actualment no és la mateixa, les declaracions que ha fet el rei 
darrerament, la posició que ha mantingut i el no condemnar els fets de la violència de l’1 
d'octubre, entre altres coses, i fins i tot donar suport gairebé explícit a l’aplicació posterior del 155, 
doncs considerem que mereixia la pena tornar a portar el tema al Ple i que calia fer un 
posicionament polític. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Intervencions, sisplau.  

Sr. Ruffo: Sí, gracias, señor Triadó. 

Es que es la misma moción que ustedes presentaron en mayo de 2016, que es idéntica. 



 

Pues ya que presentan este tipo de mociones, al menos no nos hagan perder el tiempo. Si no se 
les votó a favor, no salió adelante, pues seguir intentándolo hasta que salga, pues no creemos que 
sea la mejor táctica, pero bueno, cada uno... 

Dicen ustedes que “la gent es guanya la vida a base de suor i mèrits propis”. Pues totalmente de 
acuerdo. Entonces, no sé qué hacen ustedes, cortando carreteras, alardeando de ello, y en huelgas 
políticas, que solo sigue un 20% de la población. Por lo que es curioso que se contradicen ustedes 
mismos con sus hechos. 

Dicen también que “La monarquia és incompatible amb la democràcia i la sobirania popular” o és 
un “factor limitador de l'expressió ciutadana”. ¿Es Bélgica una democracia...? ¿No es Bélgica una 
democracia, como lo que estamos viendo ahora, que ahora todo el mundo alaba Bélgica? ¿El 
Reino Unido tampoco es una democracia? Que también son monarquías. 

Se habla de la legalidad de esta moción, ya se habló en su día, y tampoco nos vamos a extender 
mucho, pero hay un informe hecho de la Secretaria de la Corporación, donde creo que es 
suficientemente claro, y tampoco me voy a extender, si es que ya lo dijimos. Ustedes pueden 
comprobar el acta del pasado pleno del mes de mayo del 2016, pues que el Código Penal también 
recoge, ¿no?, este tipo de actuaciones que ustedes dicen aquí.  El artículo, por ejemplo, 490, “el 
que calumniare o injuriare al rey, a la reina o a cualquiera de sus ascendientes en el ejercicio de 
sus funciones, o con motivo de ocasión de estas”. Por ejemplo. O si nos vamos al artículo 543, el 
510 también habla de ello, se lo pueden leer, les invito a que se lo lean, pueden encontrar en 
cualquier lado el Código Penal, no va mal una leída de vez en cuando. El artículo 543 habla que 
“las ofensas o ultrajes a la palabra por escrito o de hecho a España o a sus comunidades 
autónomas o a sus símbolos o emblemas efectuados con publicidad se castigarán con la pena de 
multa de 7 a 12 meses”. Por tanto, una leída no va mal. 

Céntrese, mejor dicho, en Premià de Dalt, dejen de presentar mociones repetidas, como ya han 
hecho más de una vez, que creo que para perder el tiempo nosotros no venimos. Ni nosotros, ni 
ustedes, ni creo que nadie. 

Sr. García: Per ser repetida i no voler perdre el temps, ha estat una estona explicant el que diu, 
que ja va explicar l’altra vegada. 

Hi ha un paràgraf que hem subratllat, que és exactament el que he explicat abans que és la 
situació actual, que canvia des de l’anterior moció, per si no ho havia vist, tanta lectura.  

També sabem llegir la definició d’amenaça. 

Sr. Alcalde: Senyor García, esperem que acabi el torn després, per rèplica, esperem que acabi el 
torn dels diferents grups. Estàs allò... eh? Si de cas passem d’intervenció. 

Sra. Fernández: Sí, bona tarda. 



 

A veure, nosaltres mantindrem el vot que vam fer al mes de maig, a la mateixa moció, que va ser 
abstenció. Bàsicament perquè tot i que no estem d’acord amb l’últim discurs que va fer el rei, el 
Felip VI, respecte al tema de Catalunya, és un tema que tampoc no ens interessa gaire. O sigui, 
declarar una persona non grata no té cap efecte jurídic, és una declaració d’intencions, però no té 
cap efecte jurídic. És una declaració nul·la de ple dret, perquè no en tenim competència, llavors 
nosaltres mantenim el nostre vot, el mateix que vam fer, a la mateixa moció.  Abstenció. 

Sr. Font: Miri, escolti, l’altra moció em sembla que no la vam pas votar a favor, però cregui que de 
llavors amb ara n’han passat moltes, de coses. I la veritat és que declarar persona non grata el rei 
és una manera de dir que no estem d’acord, simplement, no hem estat mai d’acord, però 
simplement el discurs que va fer el rei, bueno, és per reprovar-lo, per dir-li que no és persona non 
grata a Premià de Dalt. No va dir absolutament res, no es va posar amb cap cosa de cap classe, 
simplement, a veure si podem donar llenya a Catalunya, i prou. No va fer res més. 

Al menos dir que hi hagi diàleg. Ni aquesta paraula, va utilitzar. Per consegüent, crec que és 
correcte que es declari persona non grata a Premià de Dalt. 

Sr. Tintoré: Bona nit. Bé, com bé deia el senyor Font, a l’anterior moció nosaltres ens vam 
abstenir.  Perquè no som de declarar persones non grates, no?, però sí que també és cert, com bé 
diu, que d’aquí a l’1... bueno, amb el temps actual, doncs han passat moltes coses. Veure l’última 
declaració que va fer aquest senyor, que en teoria doncs ha de guardar concòrdia amb la situació 
en què estàvem per part de tots, i l’únic que fa és fer una declaració que sembla que l’hagi fet la 
Soraya de Santamaría, i a sobre amenaçant amb el dit... 

Sr. Ruffo: Presidenta de Catalunya. 

Sr. Tintoré: Bueno, bueno, perdó... Doncs bé, encara ens hi reiterem més, eh? I a sobre amenaçant 
amb el dit, doncs què vol que li digui. 

Això sí, el seu gendre està esquiant a Suïssa i altres estan tancats a la presó solament per defensar 
el dret de votar. Per tant, no m’expliqui històries d’aquest senyor, perquè la realitat és... 

No, perquè després parla també d’articles i molt bé, molt bé. I quan hi ha prop de mil imputats al 
Partit Popular, això amb quins articles llegeix? 

I quan hi ha... deixi’m acabar de parlar, sisplau. I quan s’han calculat prop de 800 milions robats, 
això en quins articles està? 

I quan el senyor Urdangarin està esquiant i enfotent-se’n, això en quins articles està? 

Per tant, no em parli d’articles i òbviament votarem que sí. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Algun... passem per rèplica. 

Sr. Ruffo: Per contestar-li al... 



 

Sr. Alcalde: Per al·lusions. 

Sr. Ruffo: Sí, per contestar al company Tintoré, que pregunta amb quins articles es llegeixen la 
corrupció del Partit Popular.  Pues amb els mateixos articles que la corrupció del Partit Socialista, 
de Convergència i Unió, PDeCAT o el que fos, igualtat i independència judicial, ja ho sap vostè, 
senyor Tintoré. 

Sr. Alcalde: Voleu fer alguna intervenció més? 

Sr. García: No, simplement ja he parlat abans, però agrair que aquest cop es voti a favor i 
simplement felicitar-nos per aquest vot que creiem que és conseqüent amb la situació actual. 

Sr. Alcalde: Bé, reiterar el fet que han passat moltes coses, i la declaració potser hi havia molta 
gent que creia que el rei d’Espanya era per intentar buscar concòrdia, buscar acords buscar diàleg, 
i que hagués dit aquell dia que el dia següent hagués convocat el Rajoy i en Puigdemont per 
arribar a algun acord o buscar arribar a un acord és el que hauria de fer un àrbitre, no? En canvi, 
va fer com de portaveu del Govern, no? I dir que per part nostra el nostre president actual és el 
que està electe i elegit democràticament pels ciutadans. Per tant, passem a votació. 

 Sotmesa la proposta a votació, per 12 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, i CRIDA), 3 
abstencions (PSC) i 2 vots en contra (PP) dels membres que integren la Corporació. 

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

 

14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT DE SUPORT AL GOVERN LEGÍTIM DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA I PER EXIGIR L’EXCARCERACIÓ DELS PRESOS POLÍTICS. (R.E. 
E/003883-2017, DE DATA 06/11/2017) 
Sr. Tintoré: Bona nit, en aquesta moció, PDeCAT i Esquerra Republicana ens hi adherim. 

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

 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 

“El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional i el 
Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el Govern de la 
Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya, per haver dut a terme 
l’aplicació dels resultats de l’1-O. 
El passat dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del legítim 
Govern de la Generalitat de Catalunya (un dels quals, a més, president d’un partit polític amb 87 
anys d’història) i va demanar la detenció de la resta. 



 

Així mateix, el Tribunal Suprem ha decidit sotmetre a vigilància policial la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, i la major part dels membres de la mesa fins a la seva declaració 
prevista per al 9 de novembre. 

Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb fins polítics, 
com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi 
Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat la consulta del 9-N. 

L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra els drets 
recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides el 10 de desembre de 1948, i també contra el Conveni Europeu per la Protecció dels 
Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals adoptat pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificat per 
l’Estat espanyol. 

Des d’aquest consistori sempre s’han defensat les institucions de Govern de Catalunya. El nostre 
compromís amb el país i amb la llibertat, la pau i el diàleg és ferm i innegociable. 

Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

-Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata de tots els 
presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i democràtica, d’acord amb 
el mandat sorgit de les urnes. 

-Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, encapçalat pel Molt 
Honorable Senyor Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, i per l’Honorable 
Senyor Oriol Junqueras, vicepresident. 

-Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist desposseïts de les 
seves competències per l’aplicació indigna de l’article 155 de la Costitució Espanyola (CE). 

-Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i l’ús partidista 
amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que qualsevol estat de dret 
digne ha de garantir. 

-Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una mediació política que 
faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política. 

-Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.” 

Sr. Alcalde: Voleu afegir alguna cosa o passem directament...? 

Sr. García: Bueno, simplement, no cal afegir molt més, però reiterar el nostre suport al Govern 
legítim, al Govern que va ser escollit, el Govern de la República proclamada, que esperem poder 
desplegar aviat. I exigir el retorn de tots els presos a casa amb les seves famílies. 



 

Gràcies. 

Sr. Alcalde: Intervencions, sisplau. 

Sr. Ruffo: Sí, molt breument, senyor Alcalde.  

Es que es una moción que volvieron a presentar prácticamente idéntica en el pasado Pleno. Y se 
siguen equivocando.  Es que en España, y ustedes lo saben, no hay presos políticos. ¿Ustedes son 
independentistas? ¿Están en la cárcel por ello? No, ni lo van a estar. Por lo tanto, no hay presos 
políticos. Aquí se juzga por hechos consumados. 

Ya que hablan de organismos internacionales, pues recordar que Amnistía Internacional el otro día 
dijo que no hay presos políticos en España, y los que están en la cárcel no son presos políticos. Los 
cesados, por cierto, que creo que se han equivocado ustedes cuando se han nombrado. 

También hablan de la República que hay en Cataluña, pues léase por ejemplo la declaración de la 
Presidenta del Parlament, la señora Forcadell, donde dice que fue totalmente simbólico, y que 
aquí ni República ni nada, y que acata el 155. Lo dice la señora Forcadell, que cuando era 
presidenta de la ANC hacía unas declaraciones bastante vergonzosas, por cierto. 

¿La aplicación del artículo 155 indigna? Hombre, lo que fue indigno fue que el señor Puigdemont 
no convocara elecciones, y así evitara el 155, que, por cierto, lo único que ha servido es para 
convocar elecciones en Cataluña y volver a la legalidad. 

Y por último es curioso que ustedes hablan de Molt Honorable senyor Puigdemont, pero el día que 
se extendió el rumor de que iba a convocar elecciones fue el botifler número 1 de Cataluña, y se le 
iba a buscar y a criticar y a insultar a todos lados. Es curioso, cómo cambian ustedes el debate, el 
diálogo, de un momento dado a otro. 

Sr. García: És que crec que no cal fer un debat. 

Sr. Alcalde: Espera, acabem, si de cas. Si de cas voleu intervenir en aquest punt. 

Sr. Font: A veure, jo penso que aquí no es va equivocar ningú, jo penso que els equivocats són 
vostès, no pas nosaltres. Nosaltres sí que sabem que tenim un President, i que és el que té la 
potestat, i resulta que venen de fora, aprovant un 155, i arriben aquí i diuen: “Arribem i 
convoquem eleccions i tots al carrer.”  

Quan diu que no hi ha presos polítics, vostè, jo crec que no s’ho creu, quan ho diu, perquè aquesta 
gent estan allà dintre per la política, no per una altra cosa. No hi ha hagut aldarulls, no hi ha hagut 
absolutament res. Sí, garrotades per part de Madrid. Però aquí ha anat la gent amb les mans 
alçades, jo m’hi compto perquè també hi era. 

Escolti, qui s’equivoca jo crec que són vostès. Ara, que m’ho reprimeixen?, com sempre. I això és... 
no sé ni com vostè pot entendre que no són presos polítics, quan són presos polítics totalment. 



 

No hi ha cap argument que digui el contrari. És que no han fet res. 

Sr. Ruffo: Qui diu que ho són? 

Sr. Font: Bueno, són presos polítics, que és el que es diu.  Gràcies, gràcies, bueno, gràcies a la 
justícia, que com diem que la justícia és separada, la veritat, sabem que automàticament la justícia 
està manada pel Govern que hi ha avui en dia. Vull dir, i si no ja s’anirà demostrant de mica en 
mica. Pensi que tot això s’acabarà demostrant. 

Sr. Ruffo: Tant de bo. 

Sr. Alcalde: Molt bé, passem al PSC. 

Sr. Marín: Sí, nosaltres, com sempre hem fet, amb els temes del procés, dir que votarem 
abstenció, igual, però dir que també estem totalment en contra de les mides que s’ha adoptat per 
part del Govern central, d’encarcelar la gent de la taula i dels consellers. O sigui, estem totalment 
en desacord amb aquesta mida, la trobem que és desproporcionada, i votarem abstenció amb la 
moció aquesta. 

Sr. Tintoré: Bueno, bona nit de nou. 

Em sembla que no volíem intervenir, perquè, com que ja ens adherim a la moció, ja quedava prou 
clar, però clar... escoltant el portaveu del Partit Popular, aquí l’únic botifler no va ser el senyor 
Puigdemont. Aquí l’únic botifler va ser l’Estat espanyol, que després d’anunciar unes possibles 
eleccions a canvi de la retirada del 155, li diuen que sí però després li diuen que no. Per tant, de 
botiflers, aquí l’únic botifler que hi ha és el Partit Popular. 

Indignació, escolti, el que és indignant és la violència utilitzada el dia 1 d'octubre com si 
estiguéssim en una dictadura. Això sí que és indignant, i la manipulació absoluta de l’Estat 
espanyol. Per tant... I podríem estar així, em sembla que estem tots també una mica, no cansats, 
perquè el moment és molt important, però sí repetitius. I podríem estar aquí debatent gairebé lo 
indebatible. Per tant, doncs, bé, cap més... 

Sr. Font: Un moment, sisplau. Una referència al PSC com a partit. Vull dir, aquí entenc 
perfectament que hi ha 3 ciutadans que s’expressen de la manera que s’expressen, però sí que 
tornem a estar com sempre en el sí però no.  

Jo penso que d’una vegada tenen que veure que hi ha un sí o un no. Aquest sí però no no serveix 
pas massa. 

Recordar-los que en el seu dia jo penso que el PSC podia fer molt per evitar el 155, perquè si més 
no el PP va dir: “Si no tinc el suport del PSOE, no farem el 155.” En canvi, el PSC no se’n va pas 
preocupar massa, i quan tenia possibilitats de poder-ho fer perfectament, perquè si el Pedro 
Sánchez està, en el PSOE, està a dalt, és gràcies al PSC, a Catalunya. I no van pas fer masses coses. 



 

I quan ara últimament anem a les manifestacions i surten entremig del PP i de Ciutadans, home, 
una mica... és una mica estrany, si més no. El PSC no era així. 

Sr. Alcalde: Hi ha més intervencions per part del Partit Popular? 

Sr. Ruffo: Sí, gracias señor Triadó. 

Una duda que se me ha pasado. ¿La fecha de entrada de la moción está pasada? Se tendría que 
votar una urgencia, ¿no? Fue el lunes día 6 de noviembre. Por lo tanto...  

Sr. Alcalde: No, perquè es va presentar abans que es fes l’ordre del dia, i com que a la Junta de 
Portaveus es va dir majoritàriament que s’acceptava, abans de l’ordre del dia, doncs també és 
potestat meva, m’ho va consultar la Secretària, que es va parlar a la Junta de Portaveus, i aquí vaig 
parlar amb tots els portaveus. 

Sr. Ruffo: És a dir que tindrem flexibilitat si no arribem a una moció, presentar-la el dilluns. 

Sr. Alcalde: Si es presenta el dilluns i es creu els portaveus, majoritàriament, la majoria de 
portaveus, que és... L’ordre del dia es convoca el dimarts, doncs ens evitem de votar. 

Sr. Ruffo: Acabo, senyor Alcalde, molt breument. 

El company d’Esquerra, el senyor Font, que parla vostè de presos polítics, pues jo, a part de 
l’ultradreta europea, no he escoltat a ningú en tot el món parlar de presos polítics aquí a Espanya. 
Si vostè m’ho pot facilitar potser recapacito i dic: pues sí que hi ha presos polítics. 

Sr. Bailón: Señor Alcalde, una cosita, por favor. Pida un poco de respeto por parte del público en 
nuestras intervenciones. 

Sr. Alcalde: Correcte, ja ho he demanat al principi, i ho torno a reiterar. Però, sisplau, de dir, 
siguem àgils amb la resposta i demanem que per part del públic doncs que respectem la llibertat 
d’expressió, com fins a dia d’avui a Premià de Dalt hi ha llibertat d’expressió, encara que no ens 
agradi. 

Sr. Ruffo: Sí, ens encanta. 

Por parte del PSC, que dice que el Gobierno encarcela. El Gobierno no encarcela en ningún lado. 
En las dictaduras sí, pero es que el Gobierno no encarcela, encarcela la justicia.  

I senyor Tintoré, jo no he dit botifler a ningú. A ningú, dic que l’independentisme, part de 
l’independentisme, va titllar de botifler el senyor Puigdemont. Però jo no he dit botifler en cap cas. 
Per tant, no sé a què ve que vostè digui que botifler és el Partit Popular. Home, no sé, jo he 
respectat. A ningú li he dit botifler. No crec que tinguem que escoltar que vostè diu botifler al 
Partit Popular, sense cap raó en principi. 



 

Sr. Alcalde: Passem la paraula a la Crida i fem l’última ronda. 

Sr. García: A veure, intentaré ser breu.  

En primer lloc està bé saber que es consideraran presos polítics quan els hagin empresonat a tots, 
i no només quan n’hi hagi uns quants. Està bé saber-ho.  

També dir que òbviament és difícil que un estat opressor reconegui que són presos polítics aquells 
que ell mateix oprimeix. 

Després, que parlin d’ultradreta quan són aquests partits els que es manifesten amb aquesta 
ultradreta, doncs, en els casos que hem vist en les darreres setmanes, doncs em sembla una mica 
estrany de sentir, no? 

Demanaven respecte per part del poble, nosaltres també demanem respecte cap al poble, i bé, el 
tema de respectar les institucions i de tot això de botifler, crec que simplement és molt senzill, la 
ciutadania respectarà les institucions si les institucions respecten la voluntat expressada 
majoritàriament per la ciutadania. Així de fàcil. 

D’altra banda, no entenem que el PSC s’abstingui quan està dient que està en contra del 155, i ens 
agradaria una posició més ferma perquè hi ha gent que és del PSC, o era del PSC i no estava 
d’acord amb l’aplicació del 155, i ha pres decisions més contundents. 

Per tant, entenem que seria més lògic un vot a favor si el que s’està dient és que s’està en contra 
del 155.  

Sr. Monleón:  Bueno, jo en primer lloc quería agrair a tots els partits l’interès que tenen pel PSC. 
Aquí s’ha parlat més del PSC que no pas d’altres coses. Però en fi, agraeixo l’interès que tothom té 
en el PSC. Senyal que deu ser algo que interessa i que és important.  

Bé, dit això, en primer lloc el PSC precisament va ser una de les persones, o un dels partits, que 
van treballar a fons juntament amb el president del País Basc, el lehendakari Urkullu, perquè no 
s’apliqués el 155.  Solament hi havia una condició evident, que tampoc se proclamés la DIU.  I per 
tant no és cert el que s’ha dit, que estem recolzant el 155. El que era una cosa inevitable és que, si 
s’aprova la DIU, se té que aprovar el 155. 

I segona, el 155 que hi havia previst era una cosa. I el 155 que finalment se va aprovar no tenia res 
a veure amb això. I això va ser gestions que es van fer també per partit, pel PSC, i recolzades pel 
PSOE. Per tant, crec que les coses hi ha que dir-les exactament com són. 

I per tant nosaltres, es va donar una opció, que a més a més va estar a punt de fer-se, o sigui que 
ara sembla que tot és diferent, però va estar a punt, el senyor Puigdemont va convocar una reunió 
el dijous precisament per convocar eleccions, i aleshores no hi hauria hagut 155.  



 

Bueno, perdó, perdó, simplement dir que crec a les votacions hi ha sí, no i abstenció. Em sembla. I 
nosaltres nos abstenim perquè, aunque estem d’acord, i abans s’ha comentat, en el tema 
fonamental, que té que estar fora, les persones que estan empresonades, lo que no estem d’acord 
són alguns aspectes de la moció. I per tant, si estàs d’acord amb unes coses i no estàs d’acord amb 
altres, no hi ha perquè votar en contra, ni hi ha perquè votar a favor. I per això ens abstenim. 

Sr. Tintoré:  Simplement matisar que el president Puigdemont va tirar, va declarar la 
independència perquè no tenia garanties que convocant eleccions retiressin el 155. 

Sr. Monleón:  Eso, perdona, Marc, suposo que és una valoració que fas, tu, eh?, perquè no 
solament el PSC, estava el senyor Urkullu, eh? I el senyor Urkullu, que se va jugar molt, va estar 
totalment en contra i es va emprenyar molt amb la decisió que es va prendre. I va estar a punt, o 
sigui, no... perquè si estava dubtós, suposo que el dubte no li venia... el dijous, si convoca una roda 
de premsa, suposo, suposo, que tendria les coses clares. I es va tirar enrere, no pel que vostè diu, 
que no tenia segura, sinó per altres raons que vostè sap perfectament. 

Sr. Alcalde: Bé, jo crec que ha quedat prou debatut, i jo crec que també estan sortint informacions 
que semblava que l’amenaça per part de l’Estat espanyol era realment, doncs, extraordinària, no?, 
l’amenaça, fins i tot... Bueno, al final, segur que al final sabrem la realitat de tot plegat, perquè si 
realment aquests articles que estan sortint, que la voluntat del Partit Popular de fer una actuació a 
nivell d’exèrcit, etcètera, etcètera... Bueno, veurem... al final tothom quedarà al seu lloc i al final la 
història valorarà cadascú amb els fets que té. 

Però clar, coses tan objectives com que cada vegada que algú fa una declaració que a més s’acosta 
al que volen sentir el fiscal i el jutge, doncs que té menys presó o té una fiança o té... Esclar, i això 
com es denomina?, de dir, si cada vegada dius més el que a mi m’agrada que em diguis, doncs si 
no m’agrada, si no em respons et poso a la presó, si dius el que m’agrada que diguis, doncs cada 
vegada vaig posant menys... Clar, si això no és jutjar per les idees, doncs, o per la manifestació que 
tens, doncs em sembla una mica trist, no? 

Però bueno, al final cadascú quedarà al seu lloc, cadascú al llarg de la història veurà el que hi ha i 
sabrem la realitat de moltes coses, que moltes vegades no sabem què ha passat durant aquells 
dies, que bé... 

El trist és que estiguin unes persones demòcrates pacífiques, doncs estiguin a la presó, això és el 
que és trist en un país com el que estem, i per tant, el que hem d’intentar és això canviar-ho. I el 
que s’ha d’entendre és que hi ha molta gent que veuen més factible doncs crear un país nou que 
canviar el que ja hi és, per la situació que hi ha, no?, i això és legítim i és real, i veient la realitat 
doncs d’aquests mesos, doncs s’han tret les caretes moltes... bueno, molta administració, s’ha vist 
la realitat, i també poder comparar la tipologia de justícia que hi ha tant aquí com a altres països, i 
veure la realitat, quina és objectiva. 

Però al final tothom quedarà al seu lloc i al final la història valorarà tots aquests aspectes i moltes 
coses que no sabem, que segurament aniran sortint, durant aquest fet, no? 



 

Però que el fet clau és que com més declaris el que a mi m’agrada sentir, menys presó o més 
facilitats tens per sortir de la presó, doncs això, si no és per les idees o pels pensaments, doncs per 
què és, no? 

Perdó, el que ens falta aquí, com a esmena, que en aquesta moció no hi és, és que no es dona 
trasllat enlloc i com a esmena afegim donar trasllat a la Generalitat, com a l’Estat espanyol, com al 
Parlament Europeu. Si us sembla, fem aquesta esmena conjunta. 

 S’aprova per unanimitat la incorporació de l’esmena abans citada, passant a tenir la moció 

el redactat que es transcriu a continuació: 

“El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional i el 
Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el 
Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya, per 
haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O. 
El passat dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del 
legítim Govern de la Generalitat de Catalunya (un dels quals, a més, president d’un partit 
polític amb 87 anys d’història) i va demanar la detenció de la resta. 

Així mateix, el Tribunal Suprem ha decidit sotmetre a vigilància policial la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, i la major part dels membres de la mesa fins a la seva 
declaració prevista per al 9 de novembre. 

Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb fins 
polítics, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat la consulta del 9-N. 

L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra els 
drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948, i també contra el Conveni 
Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals adoptat pel 
Consell d’Europa l’any 1950 i ratificat per l’Estat espanyol. 

Des d’aquest consistori sempre s’han defensat les institucions de Govern de Catalunya. El 
nostre compromís amb el país i amb la llibertat, la pau i el diàleg és ferm i innegociable. 

Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

-Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata de tots 
els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i democràtica, 
d’acord amb el mandat sorgit de les urnes. 



 

-Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, encapçalat pel 
Molt Honorable Senyor Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, i per 
l’Honorable Senyor Oriol Junqueras, vicepresident. 

 

-Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist desposseïts de 
les seves competències per l’aplicació indigna de l’article 155 de la Costitució Espanyola 
(CE). 

 

-Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i l’ús 
partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que 
qualsevol estat de dret digne ha de garantir. 

 

-Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una mediació política 
que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política. 

 

-Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE. 

 

-Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la Generalitat de Catalunya, al Govern 

de l’Estat Espanyol i al Parlament Europeu.” 
 

Per tant, passem a votació d’aquesta moció. 

 Sotmesa la moció a votació, per 12 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM i CRIDA), 3 abstencions 
(PSC) i 2 vots en contra (PP) dels membres que integren la Corporació. 

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

 
INFORME DE REGIDORIES 

Sra. Escolano: Bé, bona nit. 

Bueno, en realitat hem de donar l’informe de la feina que fem, no? Per tant, si ens entretenim 
tant...  



 

Bé, nosaltres, des de Joventut, dir-vos que ja hem estrenat el Twitter de la Fletxa, de Joventut, 
estem treballant amb les xarxes perquè els joves es puguin comunicar, i ens puguem comunicar 
amb ells i es puguin comunicar amb nosaltres. 

Demanem als joves que donin 3 hashtags per Joventut, i en funció dels més... doncs els que ens 
arribin més divertits, o més interessants, o més assequibles, o que hi hagin pensat més persones, 
doncs aquests seran els que farem servir. 

Hem compartit amb tots els regidors el laboratori sobre la diagnosi, del Pla Jove, i ara recollim, als 
joves els farem el retorn de les conclusions per la diagnosi, i prioritzarem les propostes d’acció pel 
Pla Jove. Ho dic perquè aquí veig bastants joves, recordeu, us ho recordo, el dimarts 14 a 2/4 de 7 
de la tarda, a les 18.30, a l’Ajuntament antic, hi esteu tots convidats. Prioritzarem aquestes 
propostes vostres de formació, de cultura, comunicació, salut, oci, d’angoixes, dubtes, espais, tot 
el que ens proposeu.  I a més us farem el retorn de totes les sessions aquestes que vam fer amb 
vosaltres, amb la Diputació, que ens ho explicarà i ens ajudarà a fer aquestes taules de treball. 

Bé, ja hem estrenat l’Escenarts, el vam estrenar amb teatre musical, recordeu, tenim les ofertes 
aquestes del Món Jove, que la vam ampliar a menys 29 anys. Per tant, fins als 29 anys teniu el 
preu aquest especial que es va votar en Ple, tenim el preu de packs familiars, tenim el preu 
d’entrada anticipada. Tot això per què ho dic? Perquè teniu moltes opcions. Veniu, veniu al teatre. 

Aquest mes treballant en xarxa amb l’Ajuntament, amb altres regidories, amb Igualtat, Joventut, ja 
ho sabeu, l’Escenarts d’aquest mes el programaran des d’Igualtat, i portarem La Gàbia, hi esteu 
convidadíssims, és gratuït, perquè treballem en xarxa i volem que vingueu, perquè és... És que 
celebrar és una paraula... bé, és per mostrar el nostre rebuig a la violència de gènere envers les 
dones, creiem que és cada dia, ja ho sabeu, però tenim uns dies, que són els dies mundials. Doncs 
bé, aquests dies mundials nosaltres treballem junts i apostem per això. 

Us volem recordar també que som un poble que som afortunats, estem apostant per la cultura, i 
per tant ens regalen més cultura. Des de la Diputació i la Fundació Romea, ja us ho vam avançar,  
però ens regalen una lectura dramatitzada. Perquè quedi clar, una lectura dramatitzada no és que 
ve un actor amb un text i llegeix, eh? Vindran vàrios actors, amb músics i la dramatitzen. És llegit 
però és actuat. Us ho dic perquè a vegades, quan dius lectura dramatitzada, no queda clar. 

I com us vam dir, ja que ens han fet aquest oferiment, doncs nosaltres farem la proposta aquesta 
de la taquilla inversa, i és que podeu venir, gaudir de l’espectacle, i un cop sortiu decidiu el que 
voleu o podeu pagar. Si podeu pagar poc, encara que vosaltres ho valoreu molt alt, doncs 
benvingut serà. El que sí que volem és que vingueu i ho disfruteu. 

I bé, com que em fan córrer tant, ja no puc dir gaires coses més, però sí que em permetreu que, 
veient com estan les coses, “sempre he compartit que la cultura és imprescindible —no ho llegiré 
tot, això és un fragment, només— per la vida. La cultura ens fa créixer, ens ajuda a tenir criteri, a 
dialogar, a entendre, a respectar-nos, a obrir-nos a altres cultures, a saber i a imaginar. I, si em 
permeteu, dec tenir una miqueta de raó”. Perquè he trobat unes paraules que em va regalar un 



 

amic, d’una persona molt sàvia que es diu Santiago Rusiñol, ho vaig dir el dia que vam estrenar 
l’Escenarts, i penso que avui és un bon dia per tornar-ho a dir: “només una societat assentada 
sobre uns valors artístics i culturals ferms té guanyat el dret a la supervivència”. Entre tots 
m’agradaria que ens el guanyéssim, aquest dret a la supervivència. 

Moltes gràcies, bona nit. 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Més intervencions? 

Sr. Costa:  Bé, donar compte al Ple, com ja és habitual, de l’informe sobre el compliment de la llei 
de morositat, corresponent al tercer trimestre, en el qual es constata, com ja ve sent habitual, que 
es compleix la Llei de pagament a proveïdors. Ens felicitem entre tots, i sobretot és un esforç que 
entre tots funcioni de la forma més àgil possible, perquè els proveïdors del nostre Ajuntament, 
molts cops petites empreses, puguin cobrar al dia. 

Moltes gràcies. 

“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 TERCER 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 

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies) 

Pagaments realitzats en el Trimestre 

Dins període legal 
pagament 

Fora període legal 
pagament 

Nombre 
pagaments 

Import 
total 

Nombre 
pagaments 

Import 
total 

Despeses en 
Béns Corrents i 
Serveis 

33,98 768 500.079,32 9 7.750,82 

  20 – 
Arrendaments i 
Cànons 

27,82 16 12.159,50 - - 

  21 – Reparació, 
Manteniment i 
conservació 

34,64 135 43.044,10 1 199,65 

  22 – Material, 
Subministrament 
i Uns altres 

34,08 615 444.704,62 8 7.551,17 

  23 – 
Indemnització 
per raó del 
servei 

27,08 2 171,10 - - 

  24 – Despesa - - - - - 



 

de Publicacions 

  26 – Treballs 
realitzats per 
Institucions s.f. 
de lucre 

- - - - - 

Inversions reals 45,63 30 482.049,05 - - 

Altres 
pagaments 
realitzats per 
operacions 
comercials 

- - - - - 

Pendents 
d’aplicar a 
Pressupost 

- - - - - 

TOTAL 39,65 798 982.128,37 9 7.750,82 

      

 
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 

Període 
mitjà 

pagamen
t (PMP) 
(dies) 

Pendent de pagament al final del trimestre 

Dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

Fora període legal 
pagament a final del 

trimestre 

N. 
Operacion

s 

Import 
total 

N. 
Operacion

s 

Import 
total 

Despeses en 
Béns Corrents i 
Serveis 

20,87 261 
147.215,4

5 
104 

17.508,5
1 

  20 – 
Arrendaments i 
Cànons 

26,00 1 313,83 - - 

  21 – Reparació, 
Manteniment i 
conservació 

24,27 57 24.617,57 2 2.220,98 

  22 – Material, 
Subministramen

20,20 203 122.284,0 102 15.287,5



 

t i Uns altres 5 3 

  23 – 
Indemnització 
per raó del 
servei 

- - - - - 

  24 – Despesa 
de Publicacions 

- - - - - 

  26 – Treballs 
realitzats per 
Institucions s.f. 
de lucre 

- - - - - 

Inversions reals 
40,16 9 

136.328,0
2 

- - 

Altres 
pagaments 
realitzats per 
operacions 
comercials 

54,00 1 680,40 - - 

Pendents 
d’aplicar a 
Pressupost 

8,53 3 299,24 - - 

TOTAL 
29,64 274 

284.523,1
1 

104 
17.508,5

1 

      

 
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 

39,96 73 52.616,05 3 557,79 



 

Adquisicions Immob. 
Material i Intangible 

- - - - - 

TOTAL 39,96 73 52.616,05 3 557,79 

 
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 

32,03 20 19.744,26 2 1.447,91 

Adquisicions Immob. 
Material i Intangible 

- - - - - 

TOTAL 32,03 20 19.744,26 2 1.447,91 

 
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)  

Importe 
pagos 

realizados 
(euros) 

Ratio de  
Operaciones  
Pendientes 

de  
Pago  (días) 

Importe 
pagos 

pendientes 
(euros) 

Periodo 
Medio de  

Pago 
Trimestral 

AJUNTAMENT 
PREMIA DE DALT 

9,65 989.879,19 -0,36 302.031,62 7,31 

LA PINASSA, 
SOCIETAT MUNICIPAL 

-8,96 53.173,84 -2,03 21.192,17 -6,99 

PMP Global   1.043.053,03  323.223,79 6,53 

 
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.” 

Sr. López: Sí, hola, bona nit. Des de la Regidoria d’Esports, recordar que aquest cap de setmana... 
ai, perdó. Però bueno, ja que estic... 

Deia que aquest cap de setmana, el 17, 18 i 19, es torna a fer la Happy Ride, aquí al circuit de la 
Poma, és una competició internacional que realment val la pena que hi anem a fer una ullada. 



 

Sr. Alcalde:  Com que era la Happy Ride ha fet un salt com la bicicleta. Ara tornem a passar cap 
allà. 

Sra. Cuello:  Hola, bona nit. Jo, de part de Promoció Econòmica, us informo que el proper dia 30 
de novembre farem el segon Networking per empreses del poble, i es farà al restaurant Can Martí, 
i comptarem amb la presència de la CECOT i del senyor Andreu Pérez. I desitgem l’assistència de 
moltes empreses interessades en aquest acte. 

També informar que per part de joves en pràctiques des del Consell Comarcal, es concedeix un 
jove el qual ha d’estar contractat abans del 30 de novembre. 

Gràcies, bona nit. 

Sra. Julià:  Bona nit. Bé, primer de tot informar-vos des de la Regidoria d’Igualtat que, com bé deia 
l’Emma, el 25 de novembre, bé, fem la Jornada de Sensibilització per commemorar el Dia 
Internacional contra la Violència envers les Dones. Aleshores, durant tota aquella setmana, com ja 
anem fent els últims anys, doncs diverses entitats, diversos departaments de l’Ajuntament, doncs 
fem diferents activitats. O sigui, al teatre, hi ha tallers, hi ha conferències, exposicions a la 
biblioteca, lectures de contes, lectures de manifest, tot això ho podreu trobar en el programa que 
sortirà tant a la web de l’Ajuntament, i ho podreu trobar com a les xarxes. També és important, 
que això no surt en aquest cartell, la formació de docents que també anem fent ja durant anys, 
dins del marc del Protocol de Prevenció de la Violència, i que ha començat precisament avui, amb 
la participació de molts docents, Mossos d’Esquadra i Policia Local. 

És important aquesta formació pues perquè ajuda a aquesta sensibilització i a detectar, que 
principalment són les línies que treballem des d’Igualtat, la sensibilització i la prevenció.  

Després també informar-vos que juntament entre Serveis Socials i Salut el dia 28 de novembre 
fem unes jornades de formació per cuidadors de malalts amb Alzheimer, i que es faran a la sala de 
l’auditori de Can Figueres, el dimarts 28 de novembre, de 9.30 a 1.30. Qui es volgués apuntar, a 
qui li pugui interessar, o qui creieu que li pugui interessar, us hauríeu de dirigir als Serveis Socials i 
inscriure-us a través d’allà. 

Moltes gràcies. 

Sr. Tintoré: Fer-vos saber que aquest dissabte, el dissabte 18, es celebren els tradicionals Premis 
Marià Manent i Valerià Pujol al Teatre Sant Jaume, i us hi esperem a tots. 

Sr. Medina: Hola, bona nit. 

Congratular-nos de l’èxit de la iniciativa de Promoció de la Vila, maridatge de l’art del vi, amb una 
alta participació ciutadana, i amb una alta acceptació. Ha estat un bon exemple de com vincular 
l’enoturisme a la projecció de la nostra població, en aquest cas a partir dels artistes locals. Tal com 
va definir l’Alcalde d’Alella, present a l’acte, va ser el de major qualitat de tota la programació de 
més de 70 propostes del Vi Més, més del territori DO d’Alella, i gràcies a això, aquesta iniciativa 



 

que surt de Premià de Dalt, es converteix ara en itinerant per totes les poblacions del Maresme i 
bueno, ens alegra profundament. 

Recordar que enguany la fira de Nadal serà el 9 i 10 de desembre al parc Felicià Xarrié, i la direcció 
que ha agafat els darrers anys, seguirem apostant per potenciar el comerç local i de proximitat, la 
gastronomia i les activitats sorprenents per gaudir amb amics i família. Sense oblidar que aquesta 
fira sempre potencia les iniciatives solidàries, i enguany tornarem a treballar amb Càritas i La 
Marató de TV3. 

Reeditem ara al desembre la campanya “El comerç de Premià de Dalt, aquest Nadal, et porta un 
somni fet regal”, a petició del comerç local, que han vist que és una eina efectiva i que va 
funcionar molt bé l’any passat, i encara estan en plaç de poder presentar els seus premis i els seus 
regals i ofertes. 

També recordar que el 16 de novembre el Museu de Premià de Dalt acull la presentació del 
calendari d’Oncolliga, a les 19.30 hores, i vinculat a aquest punt voldria tenir un especial record pel 
director d’Oncolliga Francesc Viñas Rexach, que ens va deixar ahir, en pau descansi, i que ha estat 
una persona que ha col·laborat sempre d’una forma molt entusiasta en els actes d’Oncolliga de la 
nostra vila. 

Moltes gràcies. 

Sr. Alcalde: Bueno, passem a preguntes... 

Sr. Ruffo: Bueno, molt breument, senyor Alcalde, fa poc va sortir d’aquest Ple un regidor del PSC, 
el senyor Casas, que des de Cultura no s’ha dit res, però crec que és important un ex regidor 
nostra que ha guanyat el Premi de Poesia Miquel Martí i Pol, i almenys recordar-ho. 

Sr. Alcalde: Que no es pot dir, encara. 

Sr. García: No, sí que es pot dir. 

Sr. Alcalde: Ja es pot dir? Ah, és el dia 12. Sí, dia 12. 

Sra. Escolano: Sí, és més, em vaig fins i tot avançar perquè ho vaig dir, ho vaig publicar abans que 
s’avancés, em sap greu. Em renyen tant perquè m’excedeixo en el temps que m’he descuidat fins i 
tot altres coses. Però sí, estem molt contents que rebés aquest premi de poesia en Jaume Casas, 
veí de Premià de Dalt, només faltaria. 

Gràcies per recordar-ho. 

Sr. Alcalde: Bueno, felicitats, Jaume Casas, un aplaudiment. 

Sr. Tintoré: Quan estaves de regidor no t’havies endut mai tants aplaudiments, que ho sàpigues. 



 

Sr. Alcalde: Recites millor poesia que en els Plens, no? 

Sr. Ruffo: Em dedicaré a la poesia, també. 

Sr. Alcalde: Molt bé, doncs passem a preguntes. Intentem, ja que portem un Ple carregadet, 
intentem, us demano que sigui pregunta-resposta, tant la pregunta com la resposta siguin el més 
concises possibles. 

 

PRECS I PREGUNTES 

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 

15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LES OBRES DEL TORRENT MATEU MAS. 
(PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/003376-2017, DE DATA 29/09/2017). 
 
Sr. Bailón: “¿Cuándo se tiene previsto acabar las obras del Torrent Mateu Mas?” 

Sr. Bailón: Muchas gracias. Antes de nada y rapidísimo, es algo que llevo 4 años haciéndolo, y que 

creo que es una buena medida, para que al menos el pueblo lo escuche un poco, ya que no veo 

mucha participación en ello. Todos los meses de noviembre hay una campaña que se llama el 

Movember, que los hombres que quieren se dejan el bigote en señal de apoyo a los hombres que 

sufren cáncer de próstata y cáncer de testículos. Y creo que es algo que tenía que expresar.  Por 

eso llevo el bigote, que lo sepáis. 

Sr. Alcalde: Muy bien, gracias. 

Sr. Bailón: Y no hace falta respuesta a esta pregunta, porque, bueno, lo único que preguntamos es 

que por qué ha habido tanta tardía, pero celebramos que cuando nosotros presentamos la 

pregunta, que era en octubre, aún no estaban terminadas las obras, y ahora se hayan terminado, 

aunque creemos que se podría haber hecho con un poco más de celeridad. Gracias. 

Sr. Font:  Però tinguem en compte que també mos ho estem fent amb medis propis, no tenim una 
empresa que ho està fent, i ho estem fent amb medis propis, i a vegades tens una quantitat de 
gent treballant en un lloc, et surt una altra emergència, han de sortir d’allà i han d’anar a un altre 
cantó i normalment s’allarguen una mica més que no pas s’hagués adjudicat a una empresa. 

Però clar, així estalviem diners, si ho fem nosaltres mateixos. Gràcies. 

16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LES OBRES DEL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/003376-2017, DE DATA 29/09/2017). 

Sr. Bailón: “¿Qué tarea se está realizando en el campo de fútbol? ¿Con qué motivo? ¿Qué previsión 
de coste va a tener o ha tenido?” 



 

Sr. Font: Bé, com tots sabem, al camp aquest hi va haver un moment, allà hi havia hagut un 
abocador, i aquest abocador ha provocat que el camp fes un esbiaix i fes uns pendents, i l’aigua 
quan plovia s’acopiava allà. El que s’ha hagut de fer és tornar a posar el camp al seu puesto, posar 
una base sota perquè aguanti i tornar a posar una altra vegada la gespa a sobre. Preguntava 
també pel que ha costat, pues la gespa ha costat 23.000 Euros, la plataforma n’han sigut 57.000, 
en total han sigut 80.960, i ha estat subvencionat al 100% per la Diputació. 

Sr. Alcalde:  Provocat pels aiguats que hi va haver fa un any, el 12 d’octubre, que hi va haver els 
aiguats que van fer baixar aquella zona. 

17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA ALS BANER DE LA PÀGINA WEB. 
(PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/003376-2017, DE DATA 29/09/2017). 

Sr. Ruffo: “¿Cuál es la política que se sigue para aceptar o no un banner publicitario en la página 

web municipal?” 

Sr. Costa:  Sí. Demanaria si em podia concretar. 

Sr. Ruffo: Pues hemos estado haciendo un poco de estudio de todas las páginas web municipales 

que nos rodean, y que no nos rodean también, y nos choca que Premià de Dalt sea el único 

municipio que tenga banners de asociaciones independentistas. El web municipal yo creo que no 

es para ese fin. 

Sr. Costa: Bé, la política aplicada és la de publicitar aquelles adhesions que hi ha per acord plenari 
a diferents entitats, com podria ser la que vostè fa referència. Simplement és un espai on es 
comunica la informació municipal. I una altra de les moltes pues seria aquesta de publicitat 
d’aquest banner. 
18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL PROJECTE DEL POLIESPORTIU. 
(PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/003376-2017, DE DATA 29/09/2017). 
Sr. Bailón:  “¿Cómo está el proyecto de ampliación del polideportivo?” 

Sr. Bailón: Bien, esta pregunta también era en octubre, no sabíamos el alcance de los 

presupuestos, no sabíamos cómo iba, y simplemente queríamos saber cuándo estaría disponible y 

cuándo funcionaría por fin, ya, la pista adicional a su completo 100% de funcionamiento. 

Sr. Font: Bé, pues a veure, aquesta pista està previst fer-la servir, encara que no estigués coberta, 
però clar, quan s’han pogut ajuntar uns diners per poder fer la coberta, el que ara s’ha posat en 
marxa és el projecte i l’any que ve poder tindre la pista coberta. 
Sr. Alcalde:  Aquí hi ha una mateixa pregunta després per part de la Crida, entenc que la resposta 
queda resposta. 
19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES. 
(PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E/003376-2017, DE DATA 29/09/2017). 
Sr. Bailón: “¿Se tiene constancia de la creciente afluencia de vehículos que hay en el camino que 

une nuestra población con Vilassar de Dalt, que se inicia al final de la calle Noguera Pallaresa y 

finaliza en el Camí Sot d’en Pi?” 



 

Sr. Bailón: Bé, jo, bueno, és que m’ha passat més d’una vegada, y a veces me sorprende. No sé si 

han ido alguna vez caminando por la calle Sot del Pi, que llega un momento en que te encuentras 

con una calle, un camino de arena, que desemboca en Vilassar de Dalt, lo que sería, o se podría 

llamar el pequeño camino de los 6 pueblos, ¿no?, por el proyecto que se quiere hacer. 

Y entonces me ha pasado que por desgracia ha peligrado mi vida, porque han pasado por ahí 

motos, sobre todo de estas de trail, que han hecho que, joder, hasta me asustasen. Quería saber si 

hay prevista alguna medida para que no pasen vehículos por ahí. 

Sr. Tintoré:  Bé, medida como tal, aquell lloc ja és aquell tram final, diguéssim, és contra direcció. 

Vull dir, el que ha de fer la gent és respectar les senyals. Si hem vist constància de més afluència 

de vehicles, no en tenim constància, però amb el que ens diu, i dins de les possibilitats de la policia 

local, doncs ja mirarem de fer major control. 

20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PUBLICITAT A LA VIA PÚBLICA. 

(PREGUNTA NÚM. 6, R.E. E/003376-2017, DE DATA 29/09/2017). 

Sr. Bailón: “En estas últimas semanas nuestro municipio se ha llenado de publicidad, papales en su 

mayoría, que a las pocas horas caían en la vía pública y daba una sensación de suciedad que 

Premià de Dalt, y sobre todo sus vecinos, no merecen. ¿Quién se va a encargar de la retirada? ¿Se 

han solicitado permisos para la colocación de publicidad en, por ejemplo, farolas o árboles?” 

Sr. Bailón: Bien, no hace falta decir que en los últimos días, meses, se ha llenado el pueblo de 

cartel·les y banderoles, por desgracia también estos carteles, banderoles tienen su degradación. 

Tiene el Ayuntamiento previsto extraerlos? 

Sr. Tintoré:  Bé, suposo que es refereix als cartells que hi ha hagut per l’1 d'octubre. Bé, ja li 

responc també a la segona pregunta que diu aquí, si s’ha sol·licitat permís per la col·locació de 

publicitat. Permís no es va sol·licitar, això va ser una enganxada més aviat d’iniciativa ciutadana, 

per tant, de difícil control, perquè va ser força espontània.  

Tot i així, la majoria de cartells, dir també que la majoria de cartells no tenien signatura com a tal, 

amb una entitat darrere, la majoria no en tenien. Tot i així doncs bé, s’han anat traient 

paulatinament, i sí que és cert que encara queden restes de cartells, doncs que sol·licitarem a les 

entitats, que poques n’hi havia signades, doncs que passin a la seva retirada. 

Sr. Bailón: Un apunte: subiendo en la rotonda Baliarda, como usted dice, el cartel que había 

tocaba el suelo ya, por el vendaval de hoy. 

21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL CANVI EN LA PROGRAMACIÓ DE LA 

JORNADA “D’ULISSES”. (PREGUNTA NÚM. 7, R.E. E/003376-2017, DE DATA 29/09/2017). 

Sr. Ruffo: “¿En qué lugar de la programación de “Ulisses”, del domingo 24 de septiembre, se 

encontraba un meeting separatista antes de la entrega de trofeos?” 



 

Sr. Medina: En cap punt de la programació. 

Sr. Ruffo:  ¿Y por qué motivo se realizó? 

Sr. Medina: Si vostè es refereix a la concentració ciutadana convocada davant dels ajuntaments de 

Catalunya a les 11 del dia 24, i seguida per més de 800 poblacions, és un acte ni convocat ni 

promogut per l’Ajuntament de Premià de Dalt. Per tant, i com és natural, no estava a la 

programació. 

La programació d’”Ulisses” es va parar, es va deixar fer democràticament la concentració 

ciutadana, i una vegada es va acabar es va reprendre el cap de setmana d’”Ulisses”, i la 

programació establerta. 

Sr. Ruffo: Amb l’escenari i els mitjans que hi havia ja ficats per l’entrega de trofeus. 

Sr. Medina:  La concentració era davant de l’Ajuntament. Va ser una coincidència. La programació 

d’”Ulisses” la treballem de fa mesos enrere, de fet ja estem treballant la de l’any vinent. Com 

vostè pot comprendre, els actes democràtics i ciutadans no estaven a dins. 

22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A L’AGENDA DE L’ALCALDE. (PREGUNTA 

NÚM. 8, R.E. E/003376-2017, DE DATA 29/09/2017). 

Sr. Ruffo: “¿Por qué motivo la agenda de la Alcalde de la web municipal sigue estando vacía?”  

Sr. Costa: bé, sí que és cert que quan van entrar la pregunta no ho estava, d’actualitzada, es va 

actualitzant periòdicament, sí que ja disculpo que no es pot fer amb l’agilitat que seria menester, 

però també els informo que durant el mes de desembre, i és amb el que estem treballant i posant 

tots els esforços del petit departament de Comunicació és en l’obertura ja de la nova web amb la 

que hem estat treballant, i que contemplaran, entre altres espais, com l’agenda. Ja veuran les 

novetats que informaré, espero, en el Ple de desembre. 

Sr. Ruffo:  Bueno, només un apunt, vam fer la pregunta fa mesos, que estava buida, hem fet el 

seguiment, ha estat buida, vam fer la pregunta, està buida i no ha canviat, segueix estant buida. 

Sr. Alcalde:  Puc assegurar que la meva agenda particular, com a Alcalde, està plena, el que passa, 

potser falta traslladar-hi... 

Sr. Ruffo: No ho dubtem. 

23. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL REG EN LA ROTONDA DE LES FLORS. 

(PREGUNTA NÚM. 9, R.E. E/003376-2017, DE DATA 29/09/2017). 

Sr. Bailón: “¿Qué horarios tiene el riego en la Rotonda de les Flors? ¿Estando esta rotonda en 

bajada, se tiene constancia de la peligrosidad que genera tener el asfalto mojado por la mala 

dirección del riego?” 



 

Sr. Bailón: Tenemos varias quejas de vecinos que frecuentan la rotonda de las Flores a ciertas 

horas primarias del día, y que claro, sin haber salido el sol se encuentran que el riego actúa, que 

seguro, como siempre me responden, tiene que ver y es algo que los técnicos han dicho que es el 

mejor momento, etcétera, sobre todo los técnicos que se dedican a eso, etcétera, etcétera, pero a 

nivel de seguridad los coches resbalan. Y no sé si hace poco o no se han encontrado, ha habido 

algún suceso, pero todos hemos pasado por ahí, todos hemos visto el salvavidas que hay, conjunto 

con el patio del Santa Anna, hundido para adentro. Entonces, ¿qué horarios tiene, cómo se 

programa, por qué se hace así y por qué no se riega de otra manera? 

Sr. Font:  Bueno, són moltes preguntes. Regar d’una altra manera, lo lògic és que es regui a través 

d’aspersió, no anirem amb una manguera per regar tot el que és aquella rotonda, no? 

Amb referència a l’horari, l’horari varia segons l’estació de l’any. No es pot regar segons a quines 

hores, perquè si no cremaràs la gespa, llavors segons l’estació de l’any hi ha unes hores pues per 

regar. 

Els aspersors estan preparats perquè reguin la rotonda i no surti l’aigua fora, a no ser que fes molt 

de vent, perquè és per aspersió, i amb vent, a vegades, pot arribar a sortir-ne una miqueta, però 

en la majoria dels casos és l’incivisme de la gent, perquè els agrada, en un moment determinat, 

veure com poden fer malbé el reg, no? Agafen l’aspersor, el giren, i en lloc de regar cap endintre, 

rega cap enfora. Quan en tenim constància, pues vas arregles, es torna a posar a puesto, i ja està. 

Però clar, altra cosa no s’hi pot pas fer. I és un problema general a tots els pobles i a totes les 

rotondes i a tots els puestos que es rega dintre d’una carretera pública. 

Sr. Bailón: ¿Tenemos la posibilidad de poner riegos que no sean manipulables por la gente? 

Sr. Font:  Possibilitats n’hi ha, n’hi ha uns que ja els han deixat de fabricar, perquè llavors els 

arrencaven, pràcticament ja no n’hi ha. Que es deien que eren uns antivandàlics, i l’aspersor, que 

portava una peça llarga així perquè no es pogués descargolar. Llavors resulta que els feia malbé i 

trencaven els de dintre. I ja n’hi ha molt pocs, i es van deixar pràcticament de fabricar. Perquè no 

els comprava ningú. 

24. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA REPARACIÓ DE LES LLUMINÀRIES 

DE LA VIA PÚBLICA. (PREGUNTA NÚM. 10, R.E. E/003376-2017, DE DATA 29/09/2017). 

Sr. Bailón:  “¿Qué tiempo de actuación tiene la empresa encargada de la reparación de luminarias 

de la vía pública cuando recibe un aviso de incidencia?” 

Sr. Font: Si reben l’avís d’incidència, si són més de dues seguides, tenen 45 minuts per venir-ho a 

reparar. 45 minuts per venir-ho a reparar si són més de dos, eh? En el mateix carrer. Si és una, 

tenen pues entre 24 i 48 hores. Això no vol dir que és el que passa molt sovint en aquesta situació, 

és que el mateix es fa un avís que hi ha un carrer, potser hi ha 8 o 6 llums que no funcionen, venen 

a arreglar-los en 45 minuts, jo particularment ho he pogut comprovar, perquè inclús els he 

esperat. El que passa és que a lo millor apugen el diferencial i funciona. És impossible trobar una 



 

avaria, hi estan mitja hora, se’n van, i al cap de dues hores aquell diferencial torna a caure. Llavors 

es converteix en una avaria viciosa, que en lloc d’estar dos dies o estar 48 hores, està una setmana 

i és possible que això pugui passar, però els termes són aquests. La rapidesa és immediata. 

Sr. Bailón: Yo esta pregunta la hice porque tuve, bueno, envié el correo y todo que hay a través de 

la pàgina web y no se solucionó, y por eso quería saberlo. Pero ahora que me dice esto de los 

diferenciales, ¿no hay la posibilidad de que pongamos diferenciales con más potencia de corte 

para que no haya tanto problema en las luminarias? 

Sr. Font: No, esto... això va protegit pel reglament, s’ha de posar el que li pertoca, inclús tenim 

diferencials rearmables, que quan han saltat es tornen a rearmar hasta 5 vegades, i si la quinta no 

s’aguanta, llavors es para. Però aquesta avaria sí que es detecta. El problema és quan salten, 

arribes allà i a la millor la humitat aquella que tenia una farola o tenia qualsevol cable, aquella 

humitat s’asseca i ja funciona. Pot ser 3 hores, o a la nit següent torna a caure. 

25. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA COMUNICACIÓ MUNICIPAL. 

(PREGUNTA NÚM. 11, R.E. E/003863-2017, DE DATA 03/11/2017). 

Sr. Ruffo: “¿Cree el Equipo de Gobierno que en Premià de Dalt hay imparcialidad y pluralidad en la 

comunicación municipal?” 

Sr. Costa: Aquesta pregunta penso que torna a ser de les més preguntades del Ple, no? 

Jo li dono la meva opinió, i penso que es treballa perquè les diferents opinions tinguin el seu espai, 

hi ha diferents habilitats, la ràdio, media, la web municipal, la revista, llavors, a partir d’aquí vostè 

farà la seva valoració legítima, i jo la respectaré. Res més. 

Sr. Ruffo: Ara faig una valoració legítima, senyor Costa. 

Vostès tenen penjat al web un decàleg de bones pràctiques de la comunicació pública, hi ha 10 

punts, no llegiré els 10, però per exemple, el punt número 2 diu: “Han d’informar d’una manera 

veraç, plural i transparent, han de donar compte de la gestió que fa l’Equip de Govern mostrant la 

diferència de sensibilitats polítiques que s’han expressat a les urnes”. Això no succeeix. I això ho 

tenen penjat vostès al web. 

Per exemple, el número 6: “Han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat. Els mitjans no 

es poden utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder”. 

Home, jo crec que... bueno, faci una reflexió, senyor Costa. 

Sr. Alcalde: Molt bé, jo també us demanaria que quan fem preguntes siguin preguntes amb 

resposta, no preguntes encadenades. Si no, al final cada pregunta són dos o tres, doncs fem una 

pregunta i si tenim una altra pregunta fem-ne dues, però fem-les ben fetes, perquè si no, al final 

cada pregunta té dos o tres vessants, no? 



 

26. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A L’ACCÉS A L’ESTACIÓ DE RODALIES. 

(PREGUNTA NÚM. 12, R.E. E/003863-2017, DE DATA 03/11/2017). 

Sr. Bailón: “¿Se va a evitar, y de qué manera, que los vecinos de Premià de Dalt perdamos el 

acceso directo a la estación de cercanías de Premià de Mar?” 

Sr. Font: Bé, això suposo que serà una mica complicat. Com tots sabem, Premià de Mar té un 

projecte conjuntament amb la Diputació en el qual a sota de l’autopista hi va una rotonda, i ells 

volen fer un canvi de direcció, o sigui, que la recta de la carretera fins a baix, aquesta recta seria de 

només de baixada. Clar, quan arriben a la part de l’edifici del Gas, que el carrer s’estreny, allà 

farien el canvi, i aquell tros seria de pujada. El que vol dir que això obliga, d’una manera o altra, a 

passar per la Gran Via, que es prolongaria, o per dalt, que de la mateixa rotonda sortireu cap a la 

Suïssa, i baixar pel carrer dels Mossos, agafar la rotonda de baix i anar cap a l’estació de cercanies. 

De totes maneres, estem en converses amb Premià de Mar, a veure si ho podem fer d’una altra 

manera, però de totes maneres crec que és complicat i és difícil que puguem baixar directe com 

fins ara a baix a la carretera, perquè segurament que no es podrà sortir per allà. 

Sr. Ruffo: El projecte per quan es té previst realitzar-lo? 

Sr. Alcalde:  Bueno, el tenen al pressupost 2018. El que hem demanat formalment és que tota la 

carretera ha de ser d’un sol sentit, no sigui cap a la Gran Via, sinó que sigui tota, de baixada. Que 

sigui tot el sentit i ells ja puguin pujar, la pujada sigui per l’avinguda Roma, o el Torrent Malet, que 

sigui del sentit de pujada, perquè entre moltes coses tenim un bus, un autobús compartit amb 

Premià de Mar, que ha de fer el recorregut en mitja hora. Per tant, hi ha dificultats, que si arriba a 

la Gran Via i ha de girar fins a Mossos per arribar a l’estació, posem en perill el fet que el bus sigui 

cada mitja hora, per tant, el que demanem és que tot... Entenem, les millores és molt bo per 

Premià de Mar, però aquest aspecte, demanem aquest canvi del sentit des de Gran Via, que sigui 

també de baixada, i no només de pujada, i estació Gran Via, o des de Camí del Mig fins a Gran Via. 

27. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL PÀRQUING SITUAT EN EL “BARRI 

MAR DISSEMINATS”. (PREGUNTA NÚM. 13, R.E. E/003863-2017, DE DATA 03/11/2017). 

Sr. Bailón: “Cada vez son más las quejas y los coches abandonados, ¿Se tiene prevista alguna 

actuación en el parking cuya entrada se encuentra en “Barri Mar Disseminats”?” 

Sr. Bailón: Bueno, una pregunta similar ya la hicimos hace un tiempo, pero ahora, aparte de lo que 

se nos respondió, que el Ayuntamiento adecuaba ese terreno, aunque no era del Ayuntamiento, y 

no se podía expropiar, etcétera, etcétera, los vecinos nos trasmiten la queja de que, joder, ya han 

perdido –perdón por el joder— ya han perdido mucho espacio con la reestructuración, que ha 

quedado muy bien a mi parecer, pero sí que han perdido mucho espacio de aparcamiento en el 

barrio de Santa Anna Tió, y ahora van a aparcar, o la mayoría intenta aparcar allí, y se encuentran 

que hay un montón de coches abandonados. ¿El Ayuntamiento va a hacer algo con estos coches 

abandonados? 



 

Sr. Tintoré: Sí, a veure, ara últimament s’han pogut retirar 5 cotxes. Però la retirada és molt 

complicada, primer, ho has de detectar, després enviar una carta certificada, si no te la responen 

has d’enviar una segona carta certificada, després ho has de publicar al BOE durant 20 dies, i tot 

això resant que el cotxe no tingui cap embargament, perquè si té un embargament t’has d’esperar 

a l’ordre... la sentència judicial. Si a més a més se li suma que nosaltres no tenim dipòsit municipal 

de vehicles, tenim un espai on si hem de retirar un cotxe que està a la via pública, o durant la 

celebració del mercat s’ha de retirar un cotxe, hi ha algun acte concret i s’ha d’alliberar la riera, 

per exemple, sí que tenim un espai municipal per això, però no per portar els cotxes abandonats. 

Doncs tot això fa que retirar un cotxe puguin passar mesos i mesos i mesos. 

La policia, dintre de les seves possibilitats, doncs ja hi està a sobre, però és un tema bastant feixuc, 

sobretot al no tenir l’espai. 

28. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA IL·LUMINACIÓ NADALENCA. 

(PREGUNTA NÚM. 14, R.E. E/003863-2017, DE DATA 03/11/2017). 

Sr. Bailón: “¿Tiene pensado el ayuntamiento usar bombillas de bajo consumo para la decoración 

navideña? ¿Va a colocar algún otro tipo de decoración?” 

Sr. Bailón: Bien. Cabe decir que no estoy muy informado de este tema, por eso pregunto si visto 

que la factura de la luz está subiendo por motivos X, bueno, el motivo más de todos es por la 

sequía, si el Ayuntamiento, para la decoración navideña tiene pensado utilizar bombillas de bajo 

consumo, y si va a colocar algún otro tipo de decoración. 

Sra. Escolano: Hola, bona nit. 

Bé, l’Ajuntament, ja des de fa bastants anys, cada any ha anat intentant renovar totes les peces 

antigues que hi havia, que encara en tenim algunes de les antigues. Ara, això que et dic, cada 

vegada en queden menos, encara en tenim algunes de les antigues, però ja pràcticament totes 

estan amb bombetes de baix consum, inclús hi ha molta decoració de Nadal que ja és amb LED. I lo 

de si col·locarem algun altre tipus de decoració, a banda de les llumes aquestes que són els marcs 

aquests, i les figures, ja l’any passat vam incorporar les cascades de Leds, que donaven aquest 

canvi de les figures antigues, i en principi no tenim previst, sinó reparar les que es van espatllant, i 

automàticament modernitzar-les, però ja en queden molt poquetes, de les antigues. Gràcies. 

 
 

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA 
 
29.  PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES QUEIXES 
VEÏNALS PEL SOROLL EXCESSIU DE MATINADA GENERAT PER INCOMPLIMENTS 
D’INSONORITZACIÓ. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/003388-2017, DE DATA 29/09/2017). 
 



 

Sr. Batlle: “Què s’ha fet i es té previst fer respecte a les queixes veïnals rebudes pel soroll excessiu 
generat per celebracions que es duen a terme sense una insonorització adequada? Quan es farà 
una inspecció tècnica del local? No es disposa ni es té previst disposar o demanar un sonòmetre per 
a realitzar comprovacions en casos com aquest? No atenen les queixes de qualsevol veí o veïna que 
es queixa per molèsties per soroll excessiu?” 
 
Sr. Tintoré: Bé, referent a la primera part de la pregunta, què s’ha fet i es té previst al respecte, dir 
que hem tingut reunions bàsicament amb la persona afectada, s’ha parlat també amb la propietat, 
i s’han fet diferents controls per part de la policia local. 

Referent a quan es farà una inspecció tècnica al local, doncs de moment no hi ha motius per fer 
una inspecció tècnica, no hi ha hagut obres, ni cap motiu que obligui a fer una inspecció tècnica, 
més que res, perquè la normativa no s’ha canviat, quan se li va donar el permís d'activitat 
òbviament sí que es va fer una inspecció, complia la normativa, per tant, no hi ha un canvi de 
normativa en aquest aspecte. 

Si s’ha demanat un sonòmetre? Sí, hem demanat a la Diputació una sonometria, recordar que la 
policia local i les policies del voltant no acostumen a tenir sonòmetre, primer perquè la persona 
que fa la sonometria ha d’estar qualificada, i seguidament pel manteniment que representa tenir 
un aparell tan sensible, en el qual s’han de fer calibracions cada any. 

I l’última pregunta em sembla una mica, bueno, bé, és igual, la contestem com òbviament... 
Evidentment que s’atén totes les queixes de qualsevol veí o veïna i no cal que sigui de molèsties de 
soroll, tant Alcaldia com els regidors, qualsevol persona o ciutadà que ens requereix una queixa, 
una reunió, li donem hora, com no podria ser d’una altra manera. 

Sr. García: Només per puntualitzar. Òbviament l’última pregunta anava en el sentit que, pel que 
ens van comentar, no s’havia atès aquesta queixa correctament, sembla que després d’entrar la 
pregunta s’ha atès millor, això sembla que sí, però abans no, i sobre el tema d’estudi, simplement 
per aclarir-ho, es diu que no es necessita un estudi tècnic, però sí que es farà un estudi a través de 
la Diputació, això no m’ha quedat clar. 

Sr. Tintoré:  No, un estudi tècnic... primer, arrel de la seva preguntes, hem atès igual... no arrel de 
la seva pregunta, sinó prèviament. Jo em vaig reunir amb aquesta persona al mes de... ara no 
recordo, abans de l’estiu. Vull dir... 

Sr. García: Parlo d’atendre correctament segons el tema. 

Sr. Tintoré: Correctament la vam atendre. Jo tinc molts defectes, però l’educació la tinc, i amb un 
veí... 

Sr. García:  Ens referim a la resposta, a la solució del problema. Però creiem que s’està atenent... 

Sr. Tintoré: Clar, la solució, és que, bueno, en fi, això seria interioritzar ja amb el problema, i aquí, 
en fi, vull dir que coses, bueno, ja ho he respost, ja s’han fet, i el que sí hem demanat és una 
sonometria a la Diputació. 



 

Sr. García: L’estudi acústic es farà a través de la Diputació. 

Sr. Tintoré: Sí, perquè nosaltres, com a policia, i les policies del voltant, no tenim sonòmetre. 

Sr. García: Gràcies. 

Sr. Alcalde:  Dir que a part també tenim l’avantatge que l’última incorporació del nostre 
Ajuntament, aquesta cap de serveis tècnics, ve de l’Ajuntament de Calella, que aquesta casuística 
doncs era habitual, i també hem encarregat aquesta feina, aquest control que en aquell moment a 
Calella és un fet habitual, aquí no és tan habitual, no tenim, doncs bé, també vam poder, doncs, 
aquesta persona atendre-la, i poder doncs tots els mitjans que hi haurà seran els que es fan 
habitualment en qualsevol d’aquest tipus, en altres Ajuntaments que tenen aquest fet més 
habitual, no? I aprofitar doncs aquest factor, que tenim en aquest Ajuntament. 

30. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA NOVA PISTA DEL 
POLIESPORTIU MUNICIPAL. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/003388-2017, DE DATA 29/09/2017). 

Sr. Batlle:  “Quan es té previst fer les instal·lacions que falten a la pista exterior del poliesportiu?” 

Sr. Font:  Bé, perquè veiem la pista, la pista es va fer, s’ha pintat, s’han pintat les parets, o sigui, ha 
portat un temps, han acabat ara els pintors d’acabar-la de pintar. 

S’estava esperant a veure si podíem tenir els diners suficients per poder engegar una altra vegada 
el projecte i cobrir-la, i això, el temps passa voltant. Ha passat un mes, un mes i mig per tindre els 
diners, i s’ha optat per tapar-la primer abans de donar-li utilitat, i no haver-la de parar al cap de 
dos mesos. 

31. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A L’EDIFICI DE L’ANTIC 
AJUNTAMENT. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/003388-2017, DE DATA 29/09/2017). 

Sr. Batlle: “Es pot sol·licitar ja l’ús dels diferents espais dins l’edifici de l’antic Ajuntament? Quantes 
entitats l’han utilitzat fins ara?” 

Sr. Font: Bé, gairebé podria dir que pel gener pràcticament es posarà en marxa el que és els espais 
de l’antic Ajuntament. De totes maneres s’està treballant en acabar la normativa, licitar el 
coworking que té d’anar a dalt, i trobar el puesto de conserge. 

O sigui que mentrestant s’ha pogut fer alguna reunió allà, en moments puntuals, que s’ha vingut a 
demanar a l’Ajuntament, i s’ha cregut, perquè hi havia els altres espais que estaven ocupats, o per 
dallò, s’ha cregut oportú poder, en aquells moments, donar una sala per fer una reunió, una 
història pues que ha sortit imprevista, o que s’ha cregut des de l’Ajuntament que es podia donar. 

32. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES DECLARACIONS 
D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/003388-2017, DE DATA 
29/09/2017). 



 

Sr. García: “Quantes declaracions d’especial interès municipal d’obres o altres s’han realitzat en els 
darrers anys?” 

Sr. García: En relació amb el tema que ha sortit al principi del Ple, simplement volíem tenir la 
informació de quantes declaracions d’especial interès municipal d’obres o altres s’han realitzat en 
els darrers anys, i només afegir una cosa abans d’acabar. 

Agrairíem que pel proper Ple s’anunciés amb més temps a les xarxes la celebració del Ple, perquè 
pugui venir més gent, el públic, en aquest cas, que s’ha anunciat amb molt poc temps. 

Sr. Font: Aquesta resposta ja és la que ja tenien, que li he donat en el seu moment. A veure, 
perdona, me la pots repetir? Perquè no he estat, em sembla que... 

Sr. García: El que deia al final era una petició, si voleu contestar-la també estaria bé. Però la 
pregunta era quantes declaracions d’especial interès municipal d’obres o altres s’han realitzat en 
els darrers anys. 

Sr. Font:  A veure, jo ho he estat preguntant a dalt, m’ho estan acabant de mirar, però jo no 
recordo només que haver portat aquestes dues a Ple.  Normalment no es demana massa aquesta 
excepció, o aquest rebaix, que tampoc és tant. Si no vaig equivocat, és un 50%. 

Sr. García: 90 o 95, segons els casos, però... 

Sr. Font: Un 50%, en aquests casos és un 50%, que l’Ajuntament pot dir si és un 45 o un 30 o ho 
pot rebaixar, però el màxim és un 50%. 

Sr. García: Una part és 90-95, però bueno. Però està bé saber que han sigut dos, gràcies. 

Sr. Alcalde:  Doncs donem el Ple per acabat. 
Sra. Escolano: Un moment, que m’he descuidat abans dues coses, que m’havia descuidat de dir el 
premi del senyor Jaume Casas, i també de dir-vos les felicitacions. Les anava a dir al final, però 
com que em feu córrer... això s’ha acabat, eh? Ja no corro més. 
Dir-vos que estem molt contents perquè el nostre dispositiu de Joves TET, que és el Trànsit Escola-
Treball, és l’experiència destacada del Butlletí de Polítiques Educatives del Món Local de la 
Diputació. I crec que això és de rebut dir-ho al Ple i que ens n’assabentem tota la població, perquè 
és una tasca molt bona i és un projecte que no només és molt interessant pels joves, sinó que, 
com podeu veure, està reconegut a nivell de la Diputació. Moltes gràcies. 
Sr. Alcalde:  Moltes gràcies, enhorabona i com és habitual, dono el Ple per acabat, qualsevol dubte 
o requeriment, tant l’Alcalde com els regidors aquí donem la cara i us emplacem, qualsevol dubte, 
en aquest moment. 
 
 



 

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent les 22’45 
hores del dia 13 de novembre de 2017, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en dono fe. 
 
 
                                                                                         Vist i plau 
La Secretària                                                          L’Alcalde 
 
 
 
 
 
 
Sra. Mireia Boté i Massagué     Sr. Josep Triadó i Bergés 
 
 
 


