ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
•
•
•
•
•
•

Número: 2/2018
Caràcter: ordinària
Convocatòria: Primera
Data: 12 de març de 2018
Horari: de 20h a 22h
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament, situada a la plaça de la Fàbrica,
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MEMBRES ASSISTENTS:
SR. JOSEP TRIADÓ BERGÉS
SR. MARC TINTORÉ I SERRA
SR. JOSEP FONT I VIVES
SRA. MAGDA JULIÀ LÓPEZ
SR. ANTONI LÓPEZ GUILLÉN
SRA. ANA M. CUELLO LADEVESA
SR. CARLES MEDINA VILALTA
SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA
SRA. JOSI DURAN CUTILLAS
SR. GINÉS MARÍN MARÍN
SRA. M. INMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SR. FRANCISCO MONLEÓN MUÑOZ
SRA. EMMA ESCOLANO JUANOLA
SR. CARLOS GARCÍA ABALOS
SR. JAUME BATLLE DE CASTRO
SR. BERNABÉ RUFFO NOGUERA
SR. PEDRO BAILÓN DÍAZ

ALCALDE
1r. TINENT D’ALCALDE
2n. TINENT D’ALCALDE
3a. TINENT D’ALCALDE
4t. TINENT D’ALCALDE
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR

Mireia Boté i Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt
*El Sr. Pedro Bailón Díaz, regidor del Partit Popular, s’incorpora en la sessió
plenària en el punt número 3 de l’ordre del dia.
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ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 1).
2. Despatx Oficial.
3. Aprovació inicial de la memòria justificativa de la creació de l’activitat
econòmica “Piscina Municipal” de Premià de Dalt.
HISENDA
4. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits.
5. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
corresponents a l’exercici 2018.
TERRITORI I URBANISME
6. Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM de Premià de
Dalt, relatiu al reajustament de llindes de la parcel·la urbana situada al c/
Parc Güell número 25 de Premià de Dalt.

MOCIONS

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE
DALT-CUP-PA
7. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a instar a la
Generalitat de Catalunya a fer front a la situació d’emergència social.
(R.E. E/001120-2018, de data 02/03/2018).
8. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per unes pensions
dignes i la participació de les persones grans. (R.E. E/001120-2018, de
data 02/03/2018).
9. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per no convidar l’exèrcit
ni cossos repressius. (R.E. E/001120-2018, de data 02/03/2018).
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10. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per impulsar una xarxa
wi-fi lliure, oberta i gratuïta, i serveis de telefonia cooperativa associats.
(R.E. E/001193-2018, de data 07/03/2018).

INFORME DE REGIDORIES
HISENDA
-

Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 1 de març de 2018, relatiu a
l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent
a l’exercici 2017.

PRECS I PREGUNTES
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
11. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa als mitjans de comunicació.
(Pregunta núm. 1, R.E. E/001064-2018, de data 01/03/2018).
12. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la pàgina web municipal.
(Pregunta núm. 2, R.E. E/001064-2018, de data 01/03/2018).
13. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al dipòsit municipal.
(Pregunta núm. 3, R.E. E/001064-2018, de data 01/03/2018).
14. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la seguretat ciutadana.
(Pregunta núm. 4, R.E. E/001064-2018, de data 01/03/2018).
15. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a l’organigrama de la Policia
Local. (Pregunta núm. 5, R.E. E/001064-2018, de data 01/03/2018).
16. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al sistema de reciclatge.
(Pregunta núm. 6, R.E. E/001064-2018, de data 01/03/2018).
17. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al Bike Park la Poma.
(Pregunta núm. 7, R.E. E/001064-2018, de data 01/03/2018).
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PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA
PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
18. Prec del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per arreglar la situació
insegura de les tanques de la zona del camp de futbol. (Prec núm. 1,
R.E. E/001120-2018, de data 02/03/2018).
19. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa al ressalt de
la carretera d’enllaç. (Pregunta núm. 1, R.E. E/001120-2018, de data
02/03/2018).
20. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a les mesures
de seguretat per evitar més accidents. (Pregunta núm. 2, R.E. E/
001120-2018, de data 02/03/2018).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

ALCALDIA
Sr. Alcalde: Demano dos minutets, que acaba d’arribar, doncs, un regidor, i
tenim una part de la riera a les fosques i estem fent les gestions per també...
perquè es pugui, un tram de riera a les fosques, una fase, que ens ha saltat, i
estem gestionant-ho.
Aquí, a la zona de Sant Jaume.
És un tema de fases de... està sense funcionar entre la fàbrica i el forn, hi ha
com 6 o 7 fanals. No és un tema de bombetes, sinó que és un tema, entenc, de
fase.
Al Ple s’hi incorpora el senyor Pedro Bailón.
El primer punt de l’ordre del dia és lectura i aprovació de l’acta de la sessió
anterior, l’acta número 1.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA
NÚM. 1)
➢ Sotmesa l’acta número 1 a votació, s’acorda la seva aprovació per
unanimitat dels 16 membres presents sense esmenes.
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2. DESPATX OFICIAL
Sr. Alcalde: De despatx oficial no n’hi ha, i passem directament al punt tercer.

3. APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CREACIÓ
DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA “PISCINA MUNICIPAL” DE PREMIÀ DE
DALT
*En aquest punt de l’ordre del dia, s’incorpora a la sessió plenària el regidor del
Partit Popular, Sr. Pedro Bailón Díaz.
La Sra. Secretària dóna lectura de la següent proposta:
“L’Ajuntament de Premià de Dalt, considera necessari aprovar la memòria
justificativa de la creació de l’activitat econòmica “Piscina Municipal” de Premià de
Dalt.
En data 22 de novembre de 2017, per Decret d’Alcaldia, es va aprovar la incoació
de l’expedient per a la creació de l’activitat econòmica “Piscina Municipal”, en
règim de lliure concurrència.
En data 29 de novembre de 2017, el Ple de la Corporació va aprovar l’inici de
l’expedient de creació de l’activitat econòmica “Piscina Municipal”, en règim de
lliure concurrència, i en compliment de l’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), va resoldre constituir una Comissió d’Estudi encarregada de la redacció
de la memòria justificativa de la creació de l’activitat econòmica “Piscina
Municipal” de Premià de Dalt.
En data 19 de gener de 2018, la Comissió d’Estudi, a l’empara de l’article 62 del
ROAS va donar per acabada la seva actuació i ha aprovat la memòria justificativa
de la creació de l’activitat econòmica “Piscina Municipal” de Premià de Dalt.
Vist l’informe d’intervenció de data 13 de febrer de 2018.
Atesa la potestat dels Municipis per a promoure activitats i prestar serveis públics
que contribueixin a satisfer les necessitats de les comunitats veïnals es reconeix
expressament a les Corporacions Locals en els articles 25.1.a) de la Llei 7/85, de
2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local (ROAS).
Vist que l’article 136 del ROAS reconeix als municipis el dret a exercir la iniciativa
pública per a desenvolupar activitats econòmiques en règim de lliure
concurrència.
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Vist el que estableix l’article 85.2 de la llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local en relació a la gestió directa d’un servei mitjançant una
societat pública municipal.
Vist que l’article 142 i següents del ROAS regulen el procediment a seguir per a
tramitar un expedient que permeti als Ajuntaments exercir activitats econòmiques
en règim de lliure concurrència.
Vist que l’article 147 del ROAS estableix el següent:
Artículo 147 Sometimiento de la memoria a consideración del pleno
Redactada la memoria por la comisión de estudio, se someterá a
consideración del pleno de la corporación, que podrá:
a) Tomarla en consideración y acordar la apertura de información
pública.
b) No aceptar la memoria presentada, acordando el archivo del
expediente o su devolución a la comisión redactora para que la
complete o aclare, o bien proceder a la designación, mediante
decisión razonada, de otra comisión para la redacción de una
nueva memoria en el plazo que se establezca”.
Vist el que disposen 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 i l’article
21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següents ACORDS:
1. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la memòria justificativa de la creació de
l’activitat econòmica “Piscina Municipal” de Premià de Dalt, mitjançant
gestió directa a través de l’empresa pública municipal, segons el redactat
que s’adjunta a aquesta proposta com a Annex.
2. SOTMETRE l’esmentada memòria juntament amb l’informe justificatiu dels
costos del servei i l’assessorament rebut, a informació pública per a la
formulació de reclamacions i al·legacions, per un termini de TRENTA DIES
HÀBILS, a través de la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
tauler d’anuncis de la Corporació.
3. DETERMINAR que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació
pública, en cas de no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord
d’aprovació inicial de la memòria esdevindrà a definitiva.”
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Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha intervencions?
Sr. García: Bé, d’aquest tema n’hem parlat anteriorment, per tant no m’allargaré,
però simplement dir que farem una abstenció, perquè no estem d’acord en alguns
aspectes que es tornen a reiterar en aquesta memòria, que també s’havien
comentat anteriorment, i bàsicament considerem que... que la gestió es faci a
través d’una empresa municipal, que es gestiona pel dret privat, i això entronca
amb altres vegades que hem parlat d’això, del que nosaltres creiem que hauria
de ser tot 100% públic, i per tant en aquest cas veiem algunes diferències entre
una gestió 100% pública i una gestió a través d’una empresa municipal, que sí
que és de capital públic, però que es gestiona amb dret privat.
A l’informe s’esmenta algun d’aquests inconvenients, per tant farem una
abstenció en aquest sentit.
Sr. Alcalde: Hi ha intervencions?
Sr. Ruffo: Sí, gràcies, senyor Alcalde per esperar, també.
Nosaltres, abans de res, abans de votar ens agradaria fer una petita observació
de l’informe, que està fet de la consultoria, que ha valorat, al cap i a la fi, el
projecte de la piscina.
Primer, els tres escenaris que es contemplen, els tres escenaris, que al primer
podríem estar-hi una mica d’acord, amb el segon no estem gaire d’acord i amb el
tercer menys, perquè el veiem, tant de bo, eh?, fos així, però el veiem massa
favorable, i el veiem poc real.
El veiem poc real, bàsicament perquè l’escenari natural en què són 1.050
abonats, doncs al final són unes pèrdues acumulades a l’any 5, comptant l’any
zero com a inversió inicial, de pràcticament 700.000 euros. Unes pèrdues a l’any
5 de 700.000 euros.
En el segon escenari, en aquest cas, que són 1.200 abonats, 1.250, al final de
l’any 5 les pèrdues netes són de 240.000 euros, aproximadament, i l’optimista,
que creiem que realment, tant de bo fos així, però al cap i a la fi hi ha municipis al
voltant nostre que tenen piscines, tenen instal·lacions, i tampoc creiem que
nosaltres rebem tot, tant de bo fos així, però no creiem que anem a rebre tots els
socis i tota la gent del pobles del voltant.
Al final sí que a l’escenari optimista obtenim un benefici a l’any 5 de 100.000 €
aproximadament.
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Aleshores, primerament ja ho vam dir, a la comissió ens hagués agradat estar, a
la comissió d’estudi de la piscina, no estem, i ara diem, fem aquesta pregunta al
Regidor, aprofitem el Ple.
Què pensa dels números que surten i al final haurà de posar-hi l'Ajuntament
diners per anivellar any rere any aquestes pèrdues que surten, o que en els
escenaris que s’han estudiant surten?
Sr. Alcalde: Si de cas, contesto una mica a nivell general.
A veure, aquí el que estem fent és aprovar... primer hem de donar d’alta el servei.
O sigui donar d’alta aquest possible servei. No estem fent cap tipus de gestió més
que donar d’alta el servei.
Què hem fet des de la part política? Dir a veure de quina manera és viable
econòmicament i sosteniblement tenir una piscina coberta al nostre poble.
Que no ens passi com a altres municipis, que han tingut de fer un equipament de
piscina i han entrat en pèrdues importants.
Què passa, que aquí ens diu les possibilitats. Hi ha una part tècnica, que dic, en
tema comissió, bàsicament ha sigut a nivell tècnic, que el tècnic, l’arquitecte
municipal, el que posa és un encaix. Un encaix possible dintre d’un àmbit.
S’ha anat a visitar diversos equipaments de diverses poblacions, i la majoria de
problemes que hi ha hagut amb això és que sabem que la part d’aigües és
deficitària. Sabem que la part d’aigües, el que hem d’intentar és compensar la
part d’aigües amb la part de gimnàs perquè pugui compensar, doncs, fer-lo
sostenible econòmicament.
En molts equipaments d’aquests la part de fitness, la part d’activitats dirigides, a
la majoria de llocs s’ha quedat petit. Moltes activitats dirigides, o la part de gimnàs
s’ha quedat petit.
Aquí hem fet una previsió d’uns espais amplis i a vegades no és el fet de dir
podríem fer un equipament molt més econòmic, però segurament seria molt
menys sostenible que aquest que es planteja en aquesta opció.
Per una banda, l’encaix, l’estem posant annex al nostre pavelló.
Què vol dir?, que també fa més accessible, més sostenible, fer una gestió
conjunta de tot el pavelló més la piscina gimnàs. I segona, el fa la gestió directa fa
que al no haver-hi algú al darrere que necessiti tenir un benefici, això reporta en
benefici dels veïns, perquè si hi ha una societat, un gestor directe, aquest
possible benefici que gestionaria, que tindria la societat...
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Un dels principals motius per fer-ho via societat municipal és, primer, la societat
municipal ja està fent gestió a diferents serveis, estem fent la neteja viària,
recollida de brossa, i la neteja d’edificis.
Hi ha un aspecte important, que és el tema impostos, també. També el tema
impostos. Tema impostos, si la fa la societat municipal, l’IVA el pot compensar, el
pot desgravar; si ho fa l'Ajuntament, l'Ajuntament perd l’IVA, l'Ajuntament paga
IVA però mai es pot desgravar l’IVA.
I un altre aspecte important és que, com deia, el nombre d’abonats, s’ha fet
també un estudi del nombre d’abonats que pot tenir una instal·lació com aquesta,
dir que per tenir una similitud la instal·lació aquesta que es parla aquí, a nivell de
sales polivalents, sales fitness, és més gran que per exemple la que podria haverhi al poble de Premià de Mar. Premià de Mar té 3.200 abonats, o sigui, és una
instal·lació, estem en uns números prudents, també, dintre d’aquesta...
Estem posant que 1.600 serien la part optimista, però a partir d’aquí el que ens
toca és mirar de fer viable, tenim una situació, un escenari, que sabem que és
viable, però també tenim una novetat, que si ho encaixem dintre de la gestió
conjunta del pavelló, dels dos pavellons que hi haurà, fa més sostenible les
despeses, perquè la principal despesa d’aquests equipaments és despesa de
personal; personal i de subministraments. Són les dues despeses que hi ha.
Si aquest personal el podem integrar a l’equipament i aquestes persones poden
fer tant la gestió del pavelló com d’aquest equipament, fa molt més sostenible
aquest equipament.
Per tant, aquí l’únic problema és que tenim una possibilitat de poder tenir aquest
equipament a Premià de Dalt sense endeutar-nos i sense haver d’apujar
impostos, que és una de les... bàsic que tenim, que moltes vegades el fet
d’endeutar-nos el que ens indica també que no sigui viable, perquè després el
retorn de tot aquest préstec que podríem tenir, tenim l’opció de fer-ho sense cap
tipus d’endeutament ni cap tipus de pujada d’impostos.
Per tant, aprovem aquest servei, i a partir d’aquí és el nostre repte, per això és un
repte, poder, doncs, posar, primer poder fer aquesta construcció, un equipament
important, valorat en 4.000.000 euros, com aquí estem ara, iniciaria, i amb el
procés de possible projecte, i en el projecte també hi ha coses que es poden
millorar, de cost, o de possible cost.
Aquí, al compte de resultats, el que fa és que la part que hi posa la societat
municipal hi ha un retorn d’aquesta amortització, que també dius, és un retorn
d’aquesta part que hi posa la societat municipal.
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Per tant, per nosaltres és un repte important, igual que va ser el repte de
gestionar la recollida de residus, o gestionar la neteja d’edificis, i, doncs bé, no és
la nostra funció habitual, però creiem que és la manera més viable de fer-ho, que,
doncs, dintre de les possibilitats que tenim tècniques i econòmiques.
Sr. Alcalde: No sé si hi ha algun comentari.
Sr. Ruffo: Sí, però al final, sigui l’escenari que sigui i passi el que passi, si al final
hi ha un deute i l'Ajuntament ha d’anivellar, al final acabarem apujant impostos. I
això és el que pot succeir.
Es compara també amb la gestió de residus, clar, la gestió de residus és una
cosa necessària, al cap i a la fi, però tenir una piscina no, i jo crec que també s’ha
de parlar.
I sobretot quan fa no res, fa un any, els companys del PSC ficaven una mica en
dubte el projecte de la piscina, ens agradaria saber també si han canviat d’opinió,
no han canviat d’opinió o com ho veuen, com a membres del Govern, que fa poc
tenien una altra opinió.
Sr. Alcalde: Bueno, el fet també, aquests estudis que s’han fet ara, demostren a
nivell de Govern aquesta possibilitat i aquesta viabilitat. Com dèiem sempre, hi ha
Ajuntaments que prefereixen assumir una part d’aquest manteniment a canvi de
tenir unes quotes més econòmiques per la gent del poble. És una possibilitat que
tenim de fer-ho.
Però el fet és dir, per part vostra, creieu important i necessari tenir aquest servei
dintre de Premià de Dalt? Creieu que seria, sense endeutar-nos, sense apujar
impostos, amb els dos...
Sr. Ruffo: A la piscina i a tot. Vull dir, clar, és important, això, tot, però no només a
la piscina.
Sr. Alcalde: Doncs hi estaríeu d’acord si aconseguim fer-ho sense endeutar-nos i
sense apujar impostos?
Sr. Ruffo: Si ho veiéssim clar, sí. I de moment no ho veiem clar. I més si no
podem estar a la comissió d’estudi, que ens agradaria ser-hi, ho tornem a dir.
Sr. Alcalde: Aquesta comissió d’estudi ja he dit que ha sigut bàsicament tècnica.
A partir d’ara, és quan entrarem en el procés, i també entrarà la societat municipal
en funcionament, i dintre la societat municipal teniu un conseller que també pot
estar, pot participar en tot el procés de gestió d’això, perquè aquí hi haurà un
projecte, ara hi haurà un projecte, i després la licitació de l’obra.
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Aquí sí que tothom podrà intervenir-hi, perquè per nosaltres és un tema que
creiem que també és la creació de 20 llocs de treball, també, és una dada
important, de 20 llocs de treball que també, doncs, a part de fomentar els
aspectes saludables, tenim una zona amb unes possibilitats d’aparcament molt
importants, que permetrien no només a la gent del poble sinó d’altres poblacions
poder venir i poder fer sostenible aquest equipament, i creiem que si el fem en
uns espais amb una certa qualitat aquest equipament podem fer-lo sostenible en
tots aquests aspectes.
També hi ha la vessant social, que persones amb dificultats, que puguin també
accedir a aquest equipament, via l’ajut de Serveis Socials o seguir un espai,
també, tenim allà a la zona esportiva l’espai d’unió de tots els barris del nostre
poble.
És un lloc de cohesió social, d’unió de diferents generacions, que pot haver-hi un
equipament que pot haver-hi gent des dels zero fins als 100 anys. I també la part
aquesta econòmica, que per una banda la salut, però també la banda que creem
també 20 llocs de treball, que en el futur molta gent pot ser gent del nostre poble
que estigui treballant en aquest equipament.
Molt bé, doncs si... És un tema que tot just comença ara, ara comencem en el
procés, segur que tindrem molts moments per poder anar veient com va la cosa.
Des de la part política, el que volem és això, la part que ens han dit que sigui
viable, els tècnics ens han dit que és d’aquesta manera. Que no podíem fer-ho
d’una altra manera, que a vegades dius, igual alguna cosa més econòmica podria
no ser sostenible.
Molt bé, doncs passem a votació.
➢ Sotmesa la proposta a votació, per 13 vots a favor (PDeCAT, PSC i
ERC-AM), i 4 abstencions (CRIDA i PP) 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.
HISENDA
4. APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
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“Vistes les factures que figuren a la relació annexa, corresponents a la
prestació de serveis i subministraments, que corresponen a obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides en l’exercici anterior, que
per qualsevol causa no es varen reconèixer en aquell.
Vist que la realització de les despeses de serveis i subministraments i treballs
ha estat justificada i que les factures que acrediten els deutes han estat
degudament conformades i reuneixen els requisits adients per pagar-les i que
per la seva data corresponen a l’exercici anterior, és procedent que la
Corporació les aprovi i que reconegui el crèdit que representen per poder
aplicar-se al Pressupost vigent, entenent que aquesta excepció es contempla
per validar situacions puntuals.
Atès que de conformitat amb allò que preveuen les Bases d’Execució, les
esmentades factures han estat fiscalitzades per la Intervenció i han seguit els
tràmits de comunicació als òrgans competents, amb caràcter previ o posterior a
la seva tramitació.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal en data 26 de febrer de 2018.
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 4 de
març de 2016, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. APROVAR el reconeixement de crèdits a favor dels creditors que
figuren a la relació annexa i que a l’efecte s’aprova, per un total de 2.458,96 €
per prestació de serveis i subministraments i aprovar en allò que calgui les
factures on s’han formalitzat.
Segon. APLICAR amb càrrec al pressupost de l’exercici 2018 els crèdits
corresponents a les respectives aplicacions pressupostàries.
Tercer. COMUNICAR aquest acord al Servei d’Intervenció.”
Sr. Costa: Bé, bona nit. Aquest expedient és molt similar al que ja vam passar
al mes de febrer, a l’anterior Ple, i com ja vaig avançar a la Comissió
Informativa d’Hisenda, al senyors Regidors, també en tindrem un de semblant
al Ple del mes d’abril.
Com vaig explicar ja en l’anterior, es correspon a un conjunt d’aprovació,
convalidació de factures, corresponents al període 2017, i que, pels motius que
siguin, els proveïdors l’han entrat durant el decurs del 2018.
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La llei el que ens indica és que el circuit a seguir per l’aprovació, un cop
convalidades, és a dir, un cop els tècnics han comprovat que aquests treballs
s’han dut a terme, es procedeix al seu pagament, sempre que el Ple ho aprovi,
i per això ho passem a Ple.
Estem parlant d’un import, però el fet que es pagui d’aquesta forma, que
segueixi aquest circuit, és purament per una entrada, la data d’entrada de les
factures a registre és posterior a la finalització de l’any.
Llavors el que comentava la senyora Secretària, és per un import de 2.400
euros, aproximadament, i bàsicament es correspon a l’empresa de telefonia
Vodafone.
Hi ha unes quotes anuals del Consell Comarcal del Maresme, i uns treballs de
manteniment al jaciment iber que tenim al nostre poble.
Vam valorar l’opció de retirar el punt i esperar a aprovar juntament amb les
factures que ens han entrat durant la passada setmana en el Ple d’abril, però
també vam valorar, amb el conjunt dels Regidors a la Comissió Informativa
d’Hisenda que si aprovàvem aquestes permetíem que el proveïdor cobrés dins
del període que marca la llei i, al cap i a la fi que cobrés com abans millor.
Qualsevol dubte, quedo a disposició.
Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha intervencions? Hi estem d’acord tots?
➢ Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERCAM, PP i CRIDA) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts
per unanimitat dels presents.
5. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2018
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovarse simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a
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mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de
complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara
de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives
esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt,
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’informe de la Intervenció,
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 4 de
març de 2016, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS
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Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la
modificació de l’Ordenança Fiscal que a continuació es relaciona, així com el
seu text refós:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. TAXA PER LLICÈNCIES O LA
C O M P R O VA C I Ó D ’ A C T I V I TAT S C O M U N I C A D E S E N M AT È R I A
D’URBANISME
Segon.- EXPOSAR al públic al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província l’acord provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal durant el
termini de trenta dies hàbils. Durant el període d’exposició pública de
l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes
previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. En el supòsit
de no presentar cap al·legació s’entendrà l’acord provisional com a definitiu
sense necessitat d’un acord plenari posterior.
Tercer. Transcorregut el període d’exposició pública, sense haver-se presentat
al·legacions, els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i
modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós
aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.”
Sr. Costa: Sí, bé, una mica fent resum del que deia la senyora Secretària,
simplement portem a modificació al Ple una taxa concreta, que és l’Ordenança
Fiscal número 10, que regula el que són les llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
Per què es porta a aprovació i a petició dels serveis tècnics? Perquè un cop
avaluada les necessitats, de vegades apareixen, un cop te les trobes, el fet que
les motiva. Ens vam adonar que la taxa que regula aquest tipus de llicències,
en concret el que fa referència a les parcel·lacions, s’estava cobrant amb un
tant per cent, diguéssim, dins del que és la base imposable del terreny, que és
fruit o és susceptible de parcel·lar-se, la taxa es calculava a partir d’un tant per
cent.
Llavors, com més metres tinguessis, més pagaves de taxa.
Clar, això genera un greuge comparatiu i un greuge, al final, al que és el
ciutadà, perquè el tràmit administratiu, que és l’objecte de cobrament de la taxa
cobra purament un tràmit que fa la persona administrativa, dins de
l’Administració, sigui un tràmit per una finca gran o una de petita, el tràmit és el
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mateix, llavors això passava que, clar, si tu tens una finca gran, pagues més
quan el tràmit és el mateix que si tens una finca petita.
D’això se’n van adonar a serveis tècnics, el que van proposar a la intervenció
municipal és simplement posar una taxa que fos igual sigui quin sigui el tipus
de parcel·la.
Amb el tipus de parcel·la vull dir la superfície de la mateixa.
Així doncs, passaria que en les parcel·lacions urbanes que estaven regulades
sobre un 1% de la base liquidable de l’IBI, el que us comentava, tant per cent
sobre la base, passaria a pagar-se 95 euros per 500 metres quadrats cada
fracció, amb un mínim de 240 Euros.
A veure, és una modificació molt petitona, que com deia la senyora Secretària
estarà exposada 30 dies al públic, i bé, i el que intentem, una mica és, un cop
avaluades les necessitats de la ciutadania, que a vegades l’administració jo
sempre dic que va un pas endarrere, intentem posar-nos en sintonia amb els
mateixos, intentar solucionar aquestes mancances.
Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha intervencions?
Sr. García: Bé, nosaltres, com vam comentar a la comissió informativa, farem
una abstenció perquè no tenim clar, de fet pensem que això és una modificació
que porta a una menor progressivitat, entenem, pel que hem vist, per tant no
estem d’acord amb la mesura i almenys voldríem estudiar-la més a fons. Per
tant farem abstenció.
Sr. Costa: Perdoni, senyor Regidor, una progressivitat entenc, en gravar qui
més, penso, no sé si va per aquí, el tema.
Sr. García: Progressivitat social perquè passem d’una taxa que venia a gravar
l’IBI, i ara grava només els metres, i això no tenim clar que sigui una millora.
Sr. Costa: Concretament la taxa no gravava l’IBI, perquè per això hi ha l’IBI,
que és l’Impost sobre els Béns Immobles, que és un impost progressiu. Qui
més metres té més paga d’IBI. El que grava la taxa, l’objecte de la taxa, és un
tràmit administratiu. Llavors jo penso que no seria ètic, diguéssim, que per un
tràmit que és objecte de tributació, a una persona que tingui una superfície més
gran o més petita, si el tràmit és el mateix, i és l’objecte de gravar, sap què li
vull dir?, és com si per comprar-me unes sabates, siguin quines siguin, tingui el
peu més gros o més petit, sap què li vull dir? El fet és el mateix.
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Sr. García: Si no era lògic fer-ho d’aquesta manera, fins ara s’estava fent així.
Entre municipis... En tot cas ho estudiaríem més endavant i si hi hagués alguna
al·legació la faríem.
Sr. Costa: Bueno, hi ha l’estudi, si vol un dia el comentem, el comentarem
també amb serveis tècnics, que és qui ha portat la motivació al Ple, però dic
l’estudi comparatiu amb altres municipis, diguéssim, però jo li comento que si
es feia així, pensi que hi ha hagut una gran paràlisi de l’activitat urbanística en
el conjunt dels municipis, i ara que s’ha tornat a reactivar, sobretot amb el tema
de les parcel·lacions, que és un tema bastant puntual, ha sorgit la necessitat, i
jo penso, com dic, l’administració anem un pas endarrere, hauríem de fer el
possible per anar canviant i adaptar-nos a les noves realitats.
Sr. Alcalde: Molt bé. Voleu fer un comentari?
➢ Sotmesa la proposta a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERCAM 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.
TERRITORI I URBANISME
6. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
DE PREMIÀ DE DALT, RELATIU AL REAJUSTAMENT DE LLINDES DE LA
PARCEL·LA URBANA SITUADA AL C/PARC GÜELL NÚMERO 25 DE
PREMIÀ DE DALT
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“Vist que en data 31 de maig de 2007, la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona (CTUB), de la Generalitat de Catalunya, va aprovar definitivament el
Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Premià de
Dalt, que va guanyar vigència i executivitat amb la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 4957, de data 29
d’agost de 2007.
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 11 de desembre de
2017, va aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla d’ordenació
urbanística municipal sobre el reajustament de llindes de la parcel·la urbana
situada al carrer Parc Güell, número 25
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Vist que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions
segons consta en el certificat emès per la Secretària de l’Ajuntament de data 8
de febrer de 2018.
Vist l’informe jurídic que s’incorpora a l’expedient, emès per l’Assessora jurídica
i la Secretària de l’Ajuntament de data 29 de novembre de 2017.
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’alcaldia de
data 23 de juny de 2015, proposo al Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt,
l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT l’expedient de Modificació Puntual
del Pla d’ordenació urbanística municipal sobre el reajustament de llindes de la
parcel·la urbana situada al carrer Parc Güell, número 25 de Premià de Dalt.
SEGON.- REMETRE, en el termini d’un mes a partir de l’acord d’aprovació
provisional, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, del
Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, la
documentació tècnica i administrativa completa del present expedient,
degudament diligenciada, als efectes de la seva aprovació definitiva.”
Sr. Font: Bé, això ja ho vam passar en el Ple anterior, és simplement una
errada que hi ha en el POUM, que és una vorera, que quan la van dibuixar van
deixar la vorera més ampla del que en realitat li pertoca. S’han hagut de fer els
papers i portar-ho a la Generalitat, perquè s’aprovi de nou.
Sr. Alcalde: Hi ha alguna intervenció? Estem d’acord?
➢ Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERCAM, 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
7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A INSTAR
LA GENERALITAT DE CATALUNYA A FER FRONT A LA SITUACIÓ
D’EMERGÈNCIA SOCIAL. (R.E. E/001120-2018, DE DATA 02/03/2018)
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La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“En la darrera legislatura el Parlament de Catalunya ha aprovat un conjunt de
noves lleis per tal d'intentar fer front a la situació d'emergència social, amb els
instruments que permet el règim autonòmic vigent
La gran majoria d'aquestes lleis, com el Decret-llei d'impostos als bancs, el
Decret-llei contra la pobresa energètica o la Llei d'emergència habitacional (o
contra els desnonaments), han estat suspeses o anul·lades pel Tribunal
Constitucional, avantposant aquest una interpretació rígida de la Constitució de
1978 front la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya expressada al
Parlament, on aquestes lleis es van aprovar per una àmplia majoria.
Durant aquests darrers dos anys, mentre el Tribunal Constitucional – per
iniciativa del govern espanyol o pròpia- ha suspès o anul·lat fins a quaranta-sis
lleis, la situació d'emergència social no ha fet més que agreujar-se.
Tots els indicadors socioeconòmics oficials demostren l'augment de la
desigualtat social; l'alt risc d'exclusió social, que ja no sols afecta a les
persones aturades; les majors dificultats d'accés a l'habitatge, així com de
poder-lo mantenir; l'augment de les desigualtats en l'accés al sistema sanitari
públic i al sistema educatiu...
És evident, doncs, la necessitat urgent que les institucions catalanes posin fil a
l'agulla per començar a desenvolupar i fer efectives lleis i reglaments,
començant per les suspeses pel Tribunal Constitucional, per tal de potenciar i
materialitzar polítiques públiques que mitiguin els estralls socials que està
produint la crisi econòmica que patim des de 2008. Calen solucions
d’emergència mentre no s'implementi un procés constituent que ens permeti
avançar cap a una República que ens doti de majors recursos i sobirania per
poder desenvolupar una arquitectura institucional, una legislació i unes
polítiques públiques basades en una major redistribució de la riquesa.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els
següents
ACORDS
PRIMER.- Instar de forma urgent el nou Parlament de Catalunya a aprovar de
nou totes aquelles lleis, suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional en
l'anterior legislatura, per tal de fer front a la situació d'emergència social.
SEGON.- Instar el nou Govern de la Generalitat a disposar dels recursos
oportuns per tal de fer efectives aquestes lleis aprovades, amb el màxim de
brevetat possible un cop hagin estat aprovades de nou al Parlament.
TERCER.- Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al nou
Govern de la Generalitat, així com a tots els grups parlamentaris.”
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Sr. Garcia: Ara sí que se sent bé.
Bé, breument, aquesta moció, el que estem demanant bàsicament és que es
confronti en la situació actual, es confronti el Tribunal Constitucional, que
entenc que diversos partits aquí presents considerem que òbviament no està
actuant correctament, i per tant el que es demana és que totes les lleis que han
estat suspeses pel Tribunal Constitucional, que afecten drets bàsics de la
ciutadania, tant drets socials com drets ambientals, també en la qüestió de
gènere, que ara s’ha tractat aquesta setmana passada, considerem que és
important deixar clar que aquestes mesures que va suspendre el Tribunal
Constitucional no s’haurien d’haver suspès i que volem tornar a tirar-les
endavant.
Se’ns ha dit que es volia fer una esmena, i en comptes de parlar d’aprovar de
nou totes aquestes lleis es volia parlar de fer viable, però primer que agrairíem
que les esmenes les parléssim abans de la Junta de Portaveus, perquè
després se’ns diu a nosaltres quan les coses van una mica justes de temps,
però en aquest cas tampoc hem pogut debatre aquest canvi.
Considerem que és un canvi important, perquè una cosa és aprovar de nou i
per tant reafirmar, com s’ha votat al Parlament anteriorment, el Tribunal
Constitucional no el consideren legítim i per tant no considerem que el que hagi
fet amb aquestes lleis hagi d’importar, sinó que s’han de tirar endavant
aquestes lleis igualment, i més si estem construint una república.
Per tant pensem que no és exactament el mateix fer viable, que equivaldria a
buscar escletxes per fer una cosa similar que no sigui exactament el mateix,
que acordar l’aprovació de nou d’aquestes lleis.
Sr. Alcalde: No sé si teniu alguna aportació o comentari més.
Sr. Ruffo: Aportació a la moció, poc. No s’hi pot aportar gaire cosa.
Però demanar que si hem de debatre aquest tipus de mocions, senyors de la
Crida, ja que s’hi posen, doncs proposin canviar les coses, modificacions, no
aprovar el que ha estat suspès. Si una cosa ha estat suspesa és per alguna
cosa, o anul·lada.
Estem totalment d’acord que hi ha indicadors socioeconòmics que demostren
l’augment de la desigualtat social, no serem nosaltres qui ho neguem, però
saben què no s’ha de fer, per exemple, quan hi ha una situació de desigualtat
social?
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Per exemple malgastar el Fons de Liquiditat Autonòmic en pagar urnes,
paperetes, i pel que apunten les últimes informacions, espiar polítics.
Sr. Alcalde: A veure, quan diem això de fer viable, no rebaixem el sentit, sinó
que hi ha dues possibilitats:
Una, algunes de suspeses no cal tornar-les a aprovar sinó fer-les viables, ferles, i l’altra és que n’hi ha algunes que sí.
Si hi ha les dues opcions, moltes d’aquestes lleis no cal tornar-les a aprovar,
algunes estan suspeses, es poden intentar fer viables, no vol dir canviar el
sentit.
Ho dic perquè aquí tindríem el consens de tots. I a més inclou tant les que
s’haurien de fer de nou com les que han estat suspeses, poder-les reactivar.
Si voleu fer aquesta modificació, si no, cada grup tindrà el seu vot diferent.
I entenem que fer viable implica les dues coses, unes, si s’han d’aprovar de
nou, però algunes altres no cal aprovar-les de nou sinó que és activar-les.
Sr. García: Potser el que es podria fer és dir que s’aprovin de nou les que
estan suspeses, les que han estat anul·lades, perdó, i que es facin viables les
que han estat suspeses. Això no seria tan pas enrere, entenem.
Si us sembla bé deixar-ho d’aquesta manera.
Sr. Alcalde: Per part nostra potser pot haver-hi vots diferenciats, però farem
això. Cada grup tindrà el seu vot diferenciat.
No cal, perquè si ho feu així, és igual que ho fem, deixem-ho com està, perquè
tindrem el mateix sentit de vot per part de tots els grups.
Sr. García: Esteu dient el motiu pel qual heu dit que no voleu posar “aprovar”
sinó “fer viable”. Si ho posem exactament com hem dit ara, és exactament el
mateix que heu dit com a motiu, per tant potser no és aquest el motiu.
Sr. Alcalde: Votem la moció tal com està i ja està.
➢ 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.
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Sra. Fernández: Perdó, senyor Alcalde, si em permet diré el sentit de la nostra
abstenció.
Nosaltres, el que creiem és que si el que volem és instar la Generalitat a fer
front a la situació d’emergència social, tornar a aprovar de nou les lleis que han
estat suspeses, potser sense raó, però han estat suspeses o anul·lades pel
Tribunal Constitucional, no té gaire sentit, perquè no contribuirà gens a pal·liar
o fer front a les situacions d’emergència social, llavors entenem que si s’intenta
aprovar aquestes lleis, fer viables aquestes lleis perquè es faci front a les
situacions d’emergència social, estem totalment d’acord que es faci això, però
si tornem a presentar les lleis de nou i les tornen a tirar enrere, realment no
farem res, no treballarem per la gent, no ajudarem a fer front a aquestes
situacions d’emergència social.
Si vostès el que volen és fer una protesta, ho entenc, però jo crec que haurien
de fer el sentit de la moció d’una altra manera.
Si el que vostès volen de debò és que les situacions d’emergència social se
solucionin, doncs posem-hi solució.
Aquest és el sentit de la nostra abstenció. Només això.
Sr. García: Només vull contestar breument.
Simplement dir que pensar que aprovar unes altres lleis que siguin diferents
d’aquestes farà que el Tribunal Constitucional no les suspengui com ha fet amb
totes les lleis sistemàticament, és ser una mica...
Sr. Alcalde: Jo crec que estem d’acord en el fons, potser no en les formes.
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER UNES
PENSIONS DIGNES I LA PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES GRANS. (R.E.
E/001120-2018, DE DATA 02/03/2018)
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“Darrerament han anat en augment les reivindicacions en defensa de les
pensions públiques i reclamant la recuperació del poder adquisitiu perdut a
causa de les polítiques neoliberals aplicades els darrers anys en els diferents
nivells de poder.
El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del
Partit Popular per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social,
fons creat l’any 2000 amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del
Sistema de Seguretat Social en matèria de prestacions contributives i de la
seva gestió. Any rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat incrementant la seva
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dotació amb els excedents dels ingressos que financen les prestacions
contributives fins arribar a 66.815 milions d’euros. Des d’aquell any ha anat
disminuint la guardiola de les pensions fins arribar als 8.095 milions actuals que
té el Fons de Reserva.
La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la
Seguretat Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el
marc de les relacions laborals i sindicals a la situació anterior a les reformes
laborals del PSOE i del PP, no s’entra a solucionar el problema de no tenir
diners per a fer front a les pensions que es van generant. Tampoc ajuda a
mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes que la revalorització de
les pensions sigui del 0,25% quan l’IPC (Índex de Preus del Consum) ha
augmentat un 1,1%.
L’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats,
resultat de la progressiva ampliació del període d’anys a computar en la
reforma impulsada pel govern del PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any
2011 que retarda l’edat de jubilació i augmenta el període de cotització per al
seu càlcul.
L’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats,
resultat de la progressiva ampliació del període d’anys a computar en la
reforma impulsada pel govern del PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any
2011 que retarda l’edat de jubilació i augmenta el període de cotització per al
seu càlcul. El Govern de l’Estat ha proposat que es pugui triar per al càlcul
l'opció que prefereixi la persona treballadora, bé el sistema actual, bé comptant
tota la seva vida laboral, ja que per a molts pensionistes els darrers anys de la
vida laboral han deixat de ser aquells en que més han cotitzat, com a
conseqüència de la reforma laboral.
Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents
reformes laborals, tant del PP com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a
les persones treballadores sinó que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics
assolits per la classe treballadora i sense objectius que revertissin en les
condicions laborals de les persones i en la seva futura situació de pensionista,
creant l’escenari per privatitzar part de la pensió de jubilació.
La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva
i les mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen
per anar a la base del problema que no és altre que salaris baixos generen
baixes cotitzacions.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els
següents
ACORDS
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PRIMER.- Donar suport a les reivindicacions i mobilitzacions en defensa de les
pensions públiques i per reclamar la recuperació del poder adquisitiu de les
pensions.
SEGON.- Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un
marc català de relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social
no sigui possible sostraure els ingressos generats per les cotitzacions de les
persones treballadores per fer front a la mala gestió i previsió fetes pels
governs de l’Estat.
TERCER.- Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura
que ja s’ha adoptat en molts ajuntaments dels Països Catalans, permetent així
augmentar les cotitzacions més baixes.
QUART.- Adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin
polítiques retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius
d’aplicació, ja que amb uns salaris superiors s’incrementa l’ingrés per
cotitzacions.
CINQUÈ.- Afavorir la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè
aquestes puguin recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder
adquisitiu que s’ha vist minvat per la crisi econòmica i que revertiria en un
increment de les cotitzacions.
SISÈ.- Exigir les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga
inactivitat de la persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o
per prestació laboral a temps parcial, siguin redimensionats per al seu còmput
en el càlcul de la pensió de jubilació.
SETÈ.- Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones,
diferenciades actualment a causa de la bretxa salarial, a través d’un factor
corrector que compensi la diferència de la pensió per la diferència de
cotitzacions durant la vida laboral.
VUITÈ.- Instar a les autoritats competents actuals i a les noves autoritats
republicanes a lligar per llei la revalorització de les pensions a l’IPC: les
pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de cost de la vida.
Impulsar els canvis legislatius per derogar o deixar sense efecte qualsevol
mesura que ho contradigui i les reformes laborals realitzades pel PSOE i el PP.
NOVÈ.- Instar-les també a adoptar les mesures necessàries, tant legislatives
com de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de
les pensions, derogant o deixant sense efecte la reforma de l'article 135 de la
Constitució espanyola que obliga com a deure primordial al pagament del
deute: cal evitar que el govern de torn pugui recórrer, per falta de previsió i de
sensibilitat social, als estalvis generats per les aportacions de molta gent
treballadora durant molts anys sense un acord amb els agents socials.
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DESÈ.- Així mateix, recollint més demandes que fan els pensionistes més enllà
de les pensions per poder tenir garantida una vida digna, treballarem també
per:
- Eliminar qualsevol tipus de copagament o repagament sanitari.
- Reconèixer i garantir el dret a uns subministraments bàsics garantits.
- Preservar els serveis públics contra la tendència privatitzadora que els va
deteriorant i desvirtuant, remunicipalitzant els que ara són en mans
privades com és el cas de l’aigua.
ONZÈ.- Crear el Consell Municipal de Persones Grans de Premià de Dalt, un
òrgan de participació que serveixi com a espai on debatre i fer propostes i
peticions sobre aquest tema i d’altres, així com per iniciar-hi el treball per fer de
Premià de Dalt un poble amigable amb les persones grans.
DOTZÈ.- Comptar amb els Casals de gent gran del municipi i proposar-los
organitzar, amb el suport de l’Ajuntament, sessions informatives sobre aquest
tema, així com la difusió i participació en les mobilitzacions i accions que es
duguin a terme en aquest sentit per part de la societat civil.
TRETZÈ.- Publicar i difondre aquests acords, i fer-los arribar al Parlament de
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i
la Federació de Municipis de Catalunya, i a l’Associació de Iaioflautes, la Marea
de Pensionistes, la Xarxa pels Drets Socials i el Centre de Recursos per la Pau
i la Solidaritat.”
Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha intervencions?
Sr. García: Seré breu perquè reconeixem que hi ha molts punts, en aquesta, i
em sap greu per la senyora Secretària, també, que ha de llegir molts punts.
Bé, bàsicament, dir que aquesta moció ve de reivindicacions que s’han dut a
terme per associacions com les que s’han esmentat ara finalment, per això hi
ha molts punts, perquè són les reivindicacions que fan les persones grans, en
l’àmbit de les pensions i en altres àmbits relacionats. Per això considerem que
és important tractar tots aquests aspectes i no deixar-nos-en cap.
Aquí s’ha de dir que des del Govern se’ns va fer arribar, posteriorment a la
nostra, se’ns va fer arribar una altra moció, que parlava també de les pensions,
però és una moció que només les tracta una mica per sobre, comparat amb
tots els temes que entren en aquesta que hem presentat.
Per això considerem que és important la diferència entre les dues propostes, i
en aquest cas, per exemple, a nivell municipal s’inclou una proposta que hem
comentat també, que hem reclamat anteriorment, que és la creació d’un consell
municipal de persones grans que pugui treballar i debatre aquest tema, però
també altres com el de Poble amigable enfront les persones grans, que vam
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aprovar fa uns quants mesos, i també inclou altres mesures i altres
reivindicacions, que entenc que potser per alguns partits pot ser incòmode
criticar les reformes laborals que va fer el Partit Popular i el Partit Socialista, o
criticar l’article 135 de la Constitució espanyola, perquè el 155 és greu, però el
135 també hi és, i alguns partits el van votar a favor.
I també entenem que és important recollir demandes com per exemple la
desprivatització i remunicipalització dels serveis públics com és el cas de
l’aigua, la qual també reclamem des de fa temps que es municipalitzin els que
són de gestió del nostre municipi.
Per tot això considerem que és important aquesta proposta i tot el que inclou, i
esperaríem que el vot pogués ser a favor.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Hi ha intervencions?
Sr. Bailón: Sí, muchas gracias, señor Alcalde, buenas noches.
Una pregunta. ¿Van ustedes a presentar después también de urgencia esta?
Lo digo para, no sé, evitarnos un poco el comentar dos mociones que son
prácticamente lo mismo.
Sr. Alcalde: Sí, al final de les mocions presentarem per urgència les dues, tant
les pensions com la de Som Escola.
Sr. Bailón: Vale.
¿Esperamos y debatimos la de las pensiones después? ¿Cómo quieren
hacerlo?
Como sé que a veces ustedes presentan una moción a la vez, la dejan encima
de la mesa...
Sr. Alcalde: Ya que estás, coméntalo.
Sr. Bailón: Muy bien.
Bueno, antes de nada, ya sé que siempre lo dicen y es como un poco su
caballo de batalla, etcétera, sé que ustedes están muy “enfeinats”, que se dice
en catalán, que tienen mucho trabajo, etcétera, pero yo les pediría, porque
últimamente, las últimas 12, 13 mociones que ha presentado el Equipo de
Gobierno han sido de urgencia.
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Es decir, si no tienen que presentar mociones no pasa nada, si ustedes ya lo
dicen, “estan molt enfeinats”, no pasa nada, pero no las presenten de urgencia.
Preséntenlas como lo hacemos los otros grupos políticos, que no estamos tan
“enfeinats” como vosotros, o eso creemos, y preséntenlas a su debido tiempo.
Pero bueno, para hablar un poco de las pensiones, a ver, datos significativos.
El número de pensiones contributivas asciende a más de 9 millones y medio.
Son 7,97 más que en 2011, cuando el Partido Popular entró en gobierno.
La media de las pensiones de jubilación supera los 1.000 euros. También dato
significativo.
No se han parado de cobrar las pensiones en este país. ¿Sí? ¿Me equivoco?
Vale.
Se ha cogido dinero de la hucha de las pensiones, evidentemente. Pero ¿por
qué se ha cogido dinero de la hucha de las pensiones? Quizás porque el FLA
se está malgastando y se tiene que utilizar el dinero de las pensiones.
Yo no hablo cuando la gente tiene su desto. No se lo digo a usted, señor
Carlos, sino más a la señora Magda, que siempre está comentando. Usted, ha
sido su primera vez. Sino más a ella. Gracias.
Entre otras cosas, si llegaran a congelar las pensiones es porque este país,
como toda Europa, ha sufrido una crisis, vamos, que nadie aquí nos podemos
llegar a imaginar, lo que fue. ¿Sí?
Entonces hay cosas que a veces está muy bien subirse al carro, porque no me
quiero extender, porque los populismos son muy buenos, porque hay que
alentar a la gente, etcétera, pero a veces hay que verlo como en temas
municipales, como si fuéramos el Equipo de Gobierno.
Hay ciertas cosas que no son como queremos. Evidentemente, no son como
queremos, pero la realidad son los datos, y los datos es que aquí ningún
pensionista ha dejado de cobrar su pensión. Y que las pensiones suben.
¿Vale? Y suben a lo que puede subir el país, ¿sí?, como suben igual que en
todo el resto de Europa.
Eso son cosas que siempre hay que mirar. Hay que mirar los datos, como dice
el señor Alcalde. El señor Alcalde siempre habla de datos. Y lo miramos, como
dice él, ¿no? Pues, por favor, miremos los datos.
Miremos los datos. ¿Quieren que les dé un dato más?
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Siempre, en casi todos los países de Europa, hay problemas con la manera de
pagar las pensiones. Entre los países de Europa que no se ha dejado de pagar
nunca las pensiones ha sido en España.
Puedo seguir. Hubo una situación muy crítica con Felipe González, pero claro,
lo que pasa, que yo no entiendo su risa, porque yo me he informado, me
informo. Hubo una situación muy crítica en España con Felipe González en el
Gobierno. Y junto con el Partido Popular, lo digo porque aquí lo nombran, el
Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Junto con el Partido
Popular se llegó a una solución y se siguieron pagando las pensiones.
Entonces, ¿realmente incumbe en Premià de Dalt este tipo de moción?
¿Realmente no se está pagando? ¿Qué es lo que queremos hacer con esto?
Gracias.
Sr. Tintoré: Bueno, senyor Pedro, la veritat que jo volia només dir, rebatre una
mica, més que rebatre, dir que la moció aquesta doncs que la que presenta la
Crida, doncs que estaríem d’acord, sobretot en el fons, però com bé s’ha dit
presentarem una moció per urgència, que entenem doncs que és la moció més
consensuada, tant per UGT i Comissions Obreres.
Per tant, aquesta ja us avancem doncs que el vot serà que no, a l’espera de
poder presentar-la per urgència.
I senyor Pedro, de debò, jo no sé per on... Bueno, tampoc em vull estendre
massa, però clar que és com ho ha dit, “nos incumbe”, doncs clar que ens
“incumbe”, perquè ens preocupa molt la gent gran.
Que vostè digui que pugen les pensions quan puja un 0,025, que és
lamentable, i falta de respecte, perdó, 0,25, que sembla lamentable, què vol
que li digui?
Després, junt amb la crisi que hi ha hagut aquí, doncs sí, hi ha hagut crisi, i
vostès han fotut mà a la guardiola. Bueno, fotut mà, perdó, han agafat diners
de la guardiola de les pensions, entre altres coses, per pagar el deute dels
bancs, m’entén? Llavors, clar, l’ètica, en aquest cas, si us plau, no donin lliçons
i mirem de blindar al màxim la gent gran, que tingui una pensió digna, que són
els que han tirat el país endavant durant molts anys.
Sr. Alcalde: Fem una segona ronda, per al·lusions, i passem a votació.
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Sr. García: Intentaré ser breu. Primer, el partit anteriorment conegut com a
Convergència tampoc vull parlar molt del tema de pagament del deute,
etcètera. Començant per aquí, o acabant per aquí. La resta d’acord.
Avançar que òbviament la moció que presenta l’Equip de Govern també la
votarem a favor, perquè hi estem d’acord, el que no creiem és que tingui lògica
no votar a favor de tots aquests altres punts que es tracten aquí.
I al Partit Popular, bueno, crec que només li diria que vagi a les persones grans
que van aquestes reivindicacions i li expliqui tot això, i ja veurem què li diuen.
I perdó, una cosa més. L’altra moció està molt bé, però perquè dieu que té més
consens, etcètera, és una moció que ve dels sindicats majoritaris, que
recordem que els sindicats majoritaris són els que per exemple en comptes de
secundar una vaga general feminista de tot el dia fan una vagueta de dues
hores per quedar bé i no per fer una reivindicació com creiem que cal, amb el
respecte als sindicats, però creiem que en aquest cas no tenim per què seguir
sempre el que facin els sindicats majoritaris, i en aquest cas el mateix.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Voleu fer alguna al·lusió?
Sr. Bailón: Simplemente aclarar un momentito.
Yo me vuelvo a remitir a como hace el señor Alcalde a datos. Y los datos es
que sí, han subido poco, sí, la gente mayor se reivindica, pero sí, se siguen
pagando las pensiones.
Sr. García: És a dir, la gent gran, que també té “datos”, es reivindica perquè sí,
però no tenen raó?
Sr. Tintoré: Com que estem parlant de dades, diré una dada més, si us plau.
Es van gastar 87 milions el dia 1 d’octubre amb tot el tema policial. Si aquests
87 els haguessin destinat a les pensions, segurament els pensionistes
haguessin cobrat més que un 0,25.
Sr. Alcalde: Aquí el fons de la qüestió no és tant de cobrar o no cobrar les
pensions, és que el que reclama la gent és poder apujar les pensions de la
mateixa manera que puja el preu de la vida.
És lògic que ho considerem un fet normal que vulguin això. Llavors s’han
d’agafar recursos d’altres llocs. Sabeu què fem aquí a l'Ajuntament, quan
parlem de dades?, a vegades ens endeutem menys i en lloc de pagar als
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bancs podem fer altres coses que altres municipis no poden fer. En aquest
sentit el que demanem, que el Govern, aquest 0,25 es converteixi en l’IPC que
hi ha.
Perquè amb els funcionaris sí que ha fet un augment, ara ha aprovat l’augment
de l’IPC, o més de l’IPC. Doncs intentem fer el mateix amb els pensionistes.
Vinga, passem a votació.
➢ Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA) i 15 vots en
contra (PDeCAT, PSC, ERC-AM i PP) dels membres que integren la
Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.
9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER NO
CONVIDAR L’EXÈRCIT NI COSSOS REPRESSIUS. (R.E. E/001120-2018, DE
DATA 02/03/2018)
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“El passat més de juny vam poder presenciar com en plena festa major al
nostre municipi, es va convidar en un dels actes a diferents cossos de
seguretat (forces d'ocupació) entre els que hi havia l'exèrcit espanyol i forces
de seguretat de l’Estat.
Cossos que en diverses ocasions han actuat indiscriminadament contra la
societat civil, com per exemple recentment durant la celebració del referèndum
per l'autodeterminació de Catalunya.
Entenent que aquest acte de vehicles d'emergències va destinat a un públic
familiar i especialment a infants i joves, no podem tolerar la participació
d'aquest tipus de cossos de seguretat.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els
següents
ACORDS
PRIMER.- D'acord amb la consciència i tradició antimilitarista i per la pau, i arrel
de l'1 d'octubre i la repressió de llibertats, no convidar presència militar a
Premià de Dalt, especialment a espais i activitats dirigits a un públic familiar i
infantil, així com l'exhibició o homenatge de forces i cossos de seguretat que
han exercit violència.
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SEGON.- Publicar i difondre aquests acords, i fer-los arribar a entitats i
plataformes antimilitaristes, com FundiPau, el Centre Delàs d’Estudis per la
Pau, i la Plataforma i Campanya Desmilitaritzem l’Educació.”
Sr. García: Bé, també, breument, aquí bàsicament es tracta d’un tema que a
més havíem comentat anteriorment, i comencem per lamentar que en el seu
moment se’ns va dir que no es considerava, per part de tot l’Equip de Govern
es va dir que no es considerava que hi hagués cap problema que hi hagués
aquestes activitats que hi ha hagut en casos com la Festa Major, que hi ha
hagut presència militar i de les forces i cossos de seguretat.
Aquí creiem que es tracta bàsicament de dos temes. Per una part la cultura
antimilitarista i per la pau, que nosaltres defensem, i que molta part d’aquesta
societat ha defensat des de fa molt de temps, i que considera que, per
exemple, quan hi ha reivindicacions que no hi hagi als salons de l’ensenyament
presència militar, doncs en aquest cas també, a nivell municipal, que ens
afecta, que no hi hagi aquesta presència d’aquest tipus de forces.
D’altra banda, després del que va passar l’1 d’octubre, considerem que la
repressió que han exercit alguns d’aquests cossos policials, en aquest cas els
de l’Estat espanyol, no mereix que es convidi per part d’un Ajuntament aquests
cossos a fer una exhibició en el municipi.
Òbviament aprofitem per lamentar tant aquestes actuacions policials com altres
actuacions policials que malauradament també han fet altres cossos com el de
Mossos d’Esquadra, perquè tots hem de recordar que també hi ha hagut
càrregues policials per part d’aquests altres cossos.
Sr. Ruffo: Gràcies, senyor Alcalde.
En primer lugar, la actividad a que ustedes hacen un poco referencia, si mal no
entendemos, está organizada por la Policía Local, el Ayuntamiento, aparte de
poner los recursos no hace nada más, y de los recursos se encarga la Policía
Local. Creo que al final es un poco, también, aparte de falta de respeto a las
fuerzas de seguridad del Estado, entre ellos los Mossos d’Esquadra, creemos
que también es una falta de respeto a los organizadores, que tantas horas les
lleva, y tanto sacrificio les conlleva.
Ya que empiezan ustedes a hablar que si el ejército, que si la Policía Nacional,
que si la Guardia Civil, no vamos a ser nosotros los que los defendamos, sino
sus hechos, sus actuaciones al final hablan por sí solas.
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Y vamos a explicar brevemente algunas actuaciones que han llevado a cabo
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestra comunidad
autónoma, para un poco ponernos en materia.
En el año 2009, por ejemplo, en uno de los mayores incendios que hubo en
Cataluña, en Horta de Sant Joan, la UME participó con 200 militares en la
extinción del fuego.
En el año 2010, a raíz de las nevadas en Girona, que dejaron impracticables
carreteras, la UME intervino con 114 militares, además de vehículos pesados,
ligeros, aeronaves, etcétera.
En el año 2012, por ejemplo, en los desastrosos incendios del Empordà, l’Alt
Empordà, que provocaron 4 muertos, 3 heridos muy graves y 6 heridos graves,
y más de 13.000 hectáreas quemadas, la UME, en este caso el ejército
español, envió 432 militares para sofocar el fuego, y para que pararan las
lamentables imágenes del fuego.
En el año 2013, por ejemplo, a raíz de las graves inundaciones en la vall
d’Aran, la UME y el ejército de tierra tuvieron que intervenir tras quedarse 4.000
personas afectadas, sin poder entrar en sus casas.
En el año 2014, por ejemplo, tras intensas lluvias, el túnel de ADIF en Girona
quedó inutilizado, igual que carreteras colindantes, la UME trasladó 84
militares, 30 vehículos, una embarcación aeronave y demás vehículos.
En el año 2015, por ejemplo, la Guardia Civil desarticula una red de
reclutamiento y adoctrinamiento del Estado Islámico, con la detención de dos
hermanos en Cataluña, concretamente en Barcelona y en Girona.
También en 2015, tras los terribles atentados en la sala Bataclan en París, las
primeras detenciones que se realizaron a yihadistas en España las hizo la
Guardia Civil en Barcelona.
En el año 2017, por ejemplo, la Policía Nacional desarticuló una organización
criminal que se dedicaba a la trata de mujeres de nacionalidad china para su
explotación sexual, en Barcelona y Girona.
Yo creo que no voy a seguir, podría seguir y seguramente no acabaría, de la
excelente labor que hace tanto la Policía Nacional, tanto el ejército como los
Mossos d’Esquadra, como la Guardia Civil en Cataluña. En Cataluña y en
muchos más lugares.
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Ustedes que hablan “d’acollir”, nos parece estupendo, ¿saben ustedes que la
armada española es el cuerpo militar con más buques en el Mediterráneo
rescatando a la pobre gente que intenta buscarse la vida en Europa, que
intenta salir de las guerras? ¿Ustedes lo saben?
Y por último ya que hablamos de la Guardia Civil, pues creo que hoy es un día
que ayer por la tarde tuvimos la pésima y la triste noticia de la muerte del
pequeño Gabriel, que creo que al final han dado con la presunta asesina del
pobre niño, pues creo que qué mejor que ahora, que agradecer todo el
esfuerzo y el trabajo que hacen, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el ejército
y los Mossos d’Esquadra.
Gracias.
Sr. Tintoré: Sí, bona nit.
Bé, en primer lloc anirem per ordre. Vostès, quan presenten la moció, la
presenten al setembre, era abans de l’1 d’octubre, i dintre aquella moció deien
que la policia, perdó, els militars, diguéssim, hi havia presències d’armes de
gran calibre, metralletes, cosa que no era certa, per això vam dir que no.
En segon lloc, no posem en dubte la professionalitat dels cossos esmentats,
entre altres coses la seva obligació, i no les posem en dubte, evidentment. Ja
que li agrada tant utilitzar la paraula “comunitat autònoma”, per això paguen les
comunitats autònomes, per tenir aquests serveis i d’altres.
Però evidentment destaca aquí la professionalitat que tenen. I sí que és cert
que quan a un l’han de salvar és igual que vagi verd, blau o groc, perquè el
salvaran igualment i aquesta és la finalitat.
El que passa, aquesta moció diu molt clarament, “arrel de l’1 d’octubre”,
d’acord?
Per tant, a veure, és una activitat, com bé hem dit, que l’organitza la nostra
Policia Local, des de l'Ajuntament i més concretament des de la comissió de
festes se’ls dona total suport, és una activitat, podem dir, doncs, de més
activitat, i fins aquí estaríem totalment d’acord.
No és que aquí diguem que arrel de l’1 d’octubre ja no es faci aquesta activitat.
No, per part de l'Ajuntament i de la comissió de festes, es recolzarà al 100%
amb l’activitat enfocada més en tot el que és el tema, per exemple, del circuit
vial, o a nivell d’emergències i Policia Local.
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Aquí està parlant del fet arrel de l’1 d'octubre, que a nivell civil, escolta, ens és
molt difícil de veure les imatges de l’1 d'octubre. Per tant, en aquest cas, i en el
vot, serà que sí, en aquesta moció.
Sr. Alcalde: Hi voleu afegir alguna cosa més? Fem l’última ronda.
Sr. García: Òbviament, en això que estem tots d’acord a felicitar la tasca quan
la fan bé, tots els cossos, sobretot en el cas de rescats, emergències, etcètera,
el que sí que justament per això parlàvem del debat antimilitarista, de la tradició
antimilitarista, que el que demana és justament ara, en el debat pel procés
constituent, que esperem que comenci per fi, un dels temes que hi ha sobre la
taula és això, si es necessita un exèrcit realment o les tasques d’emergència
les poden fer altres cossos no militaritzats, d’una manera segurament més
democràtica i més pacífica, com a cossos.
Per tant, en això, òbviament no estem fent cap crítica a les missions de
salvament, i això crec que és bastant obvi, i després, d’altra banda, és això, es
parla del’1 d'octubre, i també d’altres actuacions violentes i dir que en el seu
moment, quan vam parlar d’això, primer el tema de les armes de calibre, ja ho
hem reiterat en altres ocasions, ho van dir persones que ho van veure, per tant
no podem pensar que aquestes persones menteixin, perquè ens ho han dit
persones que ho han vist. Simplement és això.
I en el seu moment, de fet, era una pregunta, per tant vam comentar això, però
també vam preguntar si es considerava bona idea convidar l’exèrcit en
activitats d’aquest tipus, i se’ns va dir que no s’hi veia cap problema. Per tant,
en aquest sentit felicitem que ara, almenys, amb les raons també de l’1
d'octubre es vegi d’aquesta forma.
Sr. Alcalde: Voleu fer algun comentari més?
Doncs queda clar que és per unes exhibicions militars, i en cap cas posem en
dubte la coordinació entre cossos de seguretat, que serveixen per la correcta
gestió de robatoris o de detenció de veïns.
Des de fa molts anys conec guàrdies civils que estan aquí a Premià, i han
actuat de manera diligent en moltes actuacions conjuntament amb la Policia
Local, i molts d’aquests també senten certa vergonya del que va passar l’1
d'octubre.
Però també vull posar en reconeixement tota feina, tota la gent que fa per la
seguretat del nostre poble.
Passem a votacions.
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➢ Sotmesa la moció a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERCAM i CRIDA) 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.
10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER
IMPULSAR UNA XARXA WI-FI LLIURE, OBERTA I GRATUÏTA, I SERVEIS
DE TELEFONIA COOPERATIVA ASSOCIATS. (R.E. E/001193-2018, DE
DATA 07/03/2018)
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent:
“En el context actual, considerem essencial l’aposta per l’economia social i
solidària i per les xarxes comunitàries, enfront dels oligopolis de les grans
empreses que controlen, entre d’altres, el sector de les telecomunicacions. És
la forma d’assolir sobirania tecnològica i de reduir la bretxa digital que exclou
una part de la població de les oportunitats que dona l’accés a internet o a les
tecnologies de la informació i la comunicació.
En els darrers anys han anat sorgint diferents iniciatives de creació cooperativa
de xarxes de connexió. Amb aquest esperit de vertebrar una xarxa de
telecomunicacions oberta, lliure i neutral, diferents associacions i col·lectius
d’arreu del país han treballat en plataformes a partir d’un acord d’interconnexió
entre iguals on cadascú al connectar-se estén la xarxa i obté connectivitat amb
tothom. Aquest mecanisme de cooperació ciutadana permet desenvolupar una
xarxa de connexions Wi-Fi d’accés universal i gratuït.
A la comarca del Maresme tenim diferents experiències que posen de manifest
que desenvolupar una xarxa wi-fi oberta, lliure i neutral és possible, no
requereix de grans inversions i és legal, segons es recull a la llei de
telecomunicacions (Llei 32/2003, article 6), per la qual tothom (ciutadans,
empreses, institucions, etc.) té el dret a compartir els recursos amb terceres
persones.
Tenim l’experiència de guifi.net, que ha vingut desenvolupant xarxes obertes a
la comarca. Algunes d’aquestes iniciatives s’han pogut desenvolupar amb èxit
gràcies també al suport dels ajuntaments, com és el cas de Sant Andreu de
Llavaneres o altres municipis on la col·laboració ha permès que s’arribés a les
zones amb falta de cobertura, ja que aquesta xarxa permet cobrir tot el territori.
En alguns municipis s’estudia la interconnexió de la xarxa Wi-Fi municipal amb
la de Guifi.net.
Ajuntaments grans i petits fan servir aquesta xarxa per estendre la cobertura a
la població a la que no arribava, per connectar les xarxes de les diferents seus,
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per desplegar serveis de videovigilància gestionats remotament... I la xarxa pot
ser utilitzada per proveïdors de proximitat per fer arribar als usuaris serveis com
el de telefonia, com és el cas de la cooperativa Som Connexió, basada en la
transparència i amb un retorn social, que ofereix telèfon i internet a través de la
xarxa oberta de Guifi.net.
A Premià de Dalt, poder col·laborar amb aquest tipus d’iniciatives permetria
solucionar els problemes de falta de cobertura que es pateixen a diferents
zones del poble, ampliant alhora la població amb possibilitat d’accés a la xarxa
i les tecnologies, augmentant la capacitació digital de la ciutadania i disminuint
la bretxa digital.

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els
següents
ACORDS
PRIMER.- Contactar amb entitats d’economia social i solidària dedicades a la
provisió de serveis de xarxes d’accés a internet i de telefonia, com Guifi.net i
Eticom-Som Connexió, per tal de valorar les possibilitats de col·laboració per al
desenvolupament al nostre municipi d’una xarxa d’accés a internet pública i
oberta, que pugui ser utilitzada per proveïdors de proximitat, amb el compromís
de vetllar pels principis de neutralitat, transparència i no discriminació.
SEGON.- Valorar les possibilitats d’interconnexió amb municipis de la comarca
on ja existeix aquesta xarxa oberta, així com les possibilitats d’una estratègia
conjunta d’instal·lació de la xarxa entre municipis per tal d’abaratir costos.
TERCER.- Publicar i difondre aquests acords i fer-los arribar a Guifi.net, a
Eticom-Som Connexió i a la Xarxa d’Economia Social i Solidària si el resultat de
la valoració és positiu.”
Sr. Garcia: Bé, bàsicament del que es tracta aquí, com en altres propostes que
hem fet anteriorment és d’intentar que des de l'Ajuntament es doni exemple fent
servir entitats d’economia social i solidària, i a més deslligant-nos de
multinacionals, que també amb el tema català en els últims mesos també s’han
comportat de forma... seguint els interessos econòmics, que és el que fan
bàsicament.
En aquest cas, com hem parlat anteriorment, de la banca ètica, de Som Energia,
per exemple, doncs ara parlem de dues entitats concretes, n’hi pot haver d’altres,
però són les que han fet més feina en aquest sentit al nostre país, que són
Guifi.net i Eticom-Som Connexió.
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Bàsicament Guifi.net el que fa és aconseguir fer una xarxa de wi-fi que sigui lliure
i que sigui ciutadana, que alhora permet per exemple cobrir problemes de zones
que hi hagi poca cobertura, que és una cosa que passa sovint al nostre poble en
diferents indrets, malauradament, i per tant, i això es pot, a més, connectar a les
parts on hi ha xarxa wi-fi municipal i al final reconnectar tot el municipi perquè
tothom pugui tenir un accés lliure a internet.
I després hi ha companyies com Eticom-Som Connexió, que el que fan és
aprofitar aquestes xarxes per donar un servei de telefonia també més ètic i més
just, a partir d’una cooperativa.
Per tant considerem que és important només que la ciutadania conegui aquestes
alternatives i pugui adherir-s’hi, sinó que també des de l'Ajuntament es doni
exemple, i s’intenti treballar d’aquesta forma de cara en endavant.
Sr. Alcalde: Més intervencions?
Sr. Bailón: Sí, primero un paréntesis, ánimo, compañeros del Partido Socialista,
porque entre la aprobación de la moción anterior se os ha visto un poco la mirada
perdida.
Sr. Alcalde: Señor Bailón, cuando usted se queja de ciertos comentarios...
Sr. Bailón: Tiene usted razón.
Sr. Alcalde: Este comentario sobra.
Sr. Bailón: Tiene usted razón y pido perdón, señor Alcalde. Tiene usted razón.
Bueno, hablando de la moción, el primer punto, es que me sorprende muchísimo
que el grupo, el partido político que más defiende la contaminación, o sea, la
contracontaminación en este pueblo quiera que tengamos una
megacontaminación por ondas wi-fi en el pueblo. Horrible. Horrible, no sé qué
pensar de ustedes, porque unas veces me dicen unas cosas y otras veces me
dicen otras cosas. Entonces alucino. Entonces, yo tengo varias cosas que no
acabo de ver.
Seguramente el Equipo de Gobierno me lo puede contestar.
¿Realmente depende de nosotros llegar a todos los puntos del municipio con
este sistema de conexión a Internet, o es más de las operadoras que tienen el
concurso ganado para hacer todo esto?
Luego, se supone que esta contratación de wi-fi la tendríamos que pagar
nosotros, ¿no?, es decir, todo el Ayuntamiento. Seguimos con el corporitarismo.
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Y luego tengo varias preguntas también. En el primer punto pone: “Contactar con
entidades de economía social y solidaria”. ¿Y por qué solo con estas? ¿Por qué
no con todas las entidades de wi-fi que pueden ofertarlas?
Luego, cómo no, siempre su punto, su toque, valorar, valorar, valorar, más faena
para los técnicos. Entonces, nuestro voto será abstención, porque no estamos en
contra de que haya una buena red wi-fi, pero tampoco vemos mucho sentido a la
moción.
Sr. Alcalde: Voleu comentar?
Sr. Tintoré: A veure, el nostre vot serà que sí, aquí el que farem doncs és poder
estudiar aquest compromís, per si arriba a haver-hi aquesta millora, si és que sí
es tirarà endavant, i si és que no, doncs serà que no.
Però el que és la moció en si la votem a favor.
Sr. García: Bé, per contestar ràpidament, primer agraïm el vot a favor, i sí que
ens agradaria que es valorés amb ganes de tirar-ho endavant, perquè a vegades,
com en el tema de la banca ètica, es diu que sí, s’hi vota a favor, però després no
acaba de tirar endavant.
I bé, el tema del que deia el Partit Popular, crec que bàsicament, igual que si
demanem una moció per fer servir la banca ètica, no demanarem que es contracti
amb la Caixa o amb el BBVA. És bastant obvi.
Si considerem que els beneficis que té per la ciutadania l’economia social i
solidària són els que són, no té sentit barrejar una cosa amb l’altra, més que res
perquè normalment ja es fan els contactes primer amb les multinacionals.
Sr. Alcalde: Passem a la votació.
➢ Sotmesa la moció a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERCAM i CRIDA) i 2 abstencions (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.

MOCIONS D’URGÈNCIA
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MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDeCAT, PSC I ERC-AM,
RELATIVA AL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS. (R.E. 1097, DE DATA
9/03/2018)
Sr. Alcalde: Molt bé, en aquest punt hem de votar la urgència de les dues
mocions que presentem, una del tema pensions i l’altra del Som Escola. Si les
votem, hem de votar per separat.
Votem la de les pensions, primer la urgència. Qui està d’acord amb la
urgència?
➢ Sotmesa la urgència de la moció a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT,
PSC, ERC-AM i CRIDA) i 2 vots en contra (PP) dels membres que
integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la urgència de la moció presentada en tots els
seus punts per majoria absoluta del número legal de membres de la
Corporació.
Sr. Alcalde: Si de cas només llegim la part d’acord.
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent:
“Davant l'incessant qüestionament al qual s'està sotmetent el nostre sistema de
Seguretat Social, i per tant la viabilitat del nostre sistema de pensions, les
organitzacions sindicals UGT i CCOO, donant continuïtat a les mobilitzacions
en defensa de les pensions públiques, inicien una campanya de suport i
defensa d'un sistema que ha estat i ha de seguir sent garant de cohesió i de
protecció social.
De forma subtil però constant, es repeteixen arguments que presenten una
suposadament inevitable inviabilitat del sistema de pensions. S'argumenta un
fenomen conegut i previsible com l'increment de les persones d'edat avançada,
juntament amb uns altres que es presenten com a inqüestionables, però que no
necessàriament ho són: la menor entrada de població estrangera, la menor
natalitat, o l'existència d'un mercat de treball que ofereix ocupacions escasses i
poc remunerats.
Des del moviment sindical, es denuncia que aquestes tesis combinen realitats
previsibles i abordables amb unes altres que han de ser corregides amb les
polítiques adequades, en lloc d'insistir a mantenir les equivocades polítiques
d'austeritat a ultrança. Al costat d'elles, concorren altres posicions que es
fonamenten a presentar, des de sectors amb clars interessos mercantils, les
pensions públiques com a inviables, al mateix temps que s'ofereixen com a
39

alternativa sistemes privats de pensions, obviant que no són, de cap manera,
capaces de protegir millor el conjunt de la població pensionista.
Els poders públics han d'apostar per garantir, des del sistema públic, pensions
suficients com a eina fonamental per a mantenir i reforçar la cohesió social. Les
cotitzacions procedents de l'ocupació, que han de millorar la seva disminuïda
aportació actual, i el reforç del finançament públic, com a element que
garanteix un adequat compliment del pacte intergeneracional, a més d'un eficaç
mecanisme de redistribució de renda, són peces essencials.
Les cotitzacions a la Seguretat Social no són, com es repeteix per intentar
desprestigiar-les, un impost que paguen els empresaris i en menor mesura els
treballadors. La cotització a la Seguretat Social és salari de les treballadores i
els treballadors que es lliura a l'Estat per finançar les prestacions actuals i
definir els drets a la pensió futura dels actuals cotitzadors. Tot això, per tenir
cobertes, de forma adequada, les situacions de malaltia, defunció o vellesa.
El problema no està en el sistema, les necessitats futures del qual són
conegudes i previsibles, està, entre altres causes, en la voluntat de reduir el
seu nivell de cobertura, el debilitament de les seves fonts de finançament
procedents del mercat de treball, afeblint els mecanismes de distribució de
renda en les empreses i en la societat, agreujat per l'ús que, en ocasions, es fa
de la recaptació, destinant els diners a altres finalitats per a les quals no estava
previst. L'increment de pensionistes i la major durada de les prestacions,
processos coneguts, previsibles i saludables, han d'anar acompanyats de
mesures efectives, acordades amb els interlocutors socials i, en la major
mesura possible, les forces parlamentàries, que permetin mantenir el pacte
intergeneracional que constitueix el nostre sistema de pensions públiques de
repartiment.
Per tot l'anterior, el Ple de l'Ajuntament assumeix el següent
ACORD
Ens sumem a les reivindicacions de les organitzacions sindicals CCOO i UGT, i
donem suport a les mobilitzacions promogudes per aquestes organitzacions, en
la defensa d'un sistema públic de pensions que garanteixi el manteniment del
contracte social inherent al nostre sistema de pensions públiques.
A través d’aquest, s'afavoreix la cohesió social i es respecten els drets
construïts al llarg de la vida laboral, al costat de mesures efectives de
redistribució de la riquesa, que garanteixin pensions suficients en tots els
casos, i que mantinguin el seu poder adquisitiu, reemplaçant la fórmula actual
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de revaloració, que es limita a garantir un clarament insuficient increment del
0,25 % anual.
Així mateix traslladem al Govern, els grups parlamentaris i els interlocutors
socials, la necessitat de recuperar els mecanismes de govern, participat del
sistema públic de pensions a través del Diàleg Social i en el marc configurat en
el Pacte de Toledo.”
Sr. Alcalde: Molt bé, doncs passem a la votació d’aquesta moció. Com que és
referit a les pensions, jo crec que ho hem debatut ja obertament.
➢ Sotmesa la moció a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERCAM i CRIDA) 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.
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDeCAT, PSC I ERC-AM, EN
DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA. (R.E. 1096, DE DATA 09/03/2018)
Sr. Alcalde: Primer votem la urgència.
➢ Sotmesa la urgència de la moció a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT,
PSC, ERC-AM i CRIDA) i 2 vots en contra (PP) dels membres que
integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la urgència de la moció presentada en tots els
seus punts per majoria absoluta del número legal de membres de la
Corporació.
Sr. Alcalde: Aquí la presentem conjuntament PDeCAT, PSC, ERC-AM i CRIDA.
Llegim la part d’acords.
➢ Moció presentada inicialment pels Grups Municipals del PDeCAT, PSC I
ERC-AM, i a la qual s’adhereix el Grup Municipal de la CRIDA, per
presentar-la conjuntament en la sessió plenària.
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent:
“Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les
continues agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del
món local reconeixem que el model d’escola catalana i el model d’immersió
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lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, del
treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i
dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i
comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i, una eina
de cohesió social i cultural.
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la
seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des
d’enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del
coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun
dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de
Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que
garanteix un model educatiu que dona bons resultats acadèmics, en assolir els
alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar
l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves
d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió
lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua
catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una societat
cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema
educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de competències i
d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional
ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec
de fons públics a Catalunya en centres privats per envair competències
autonòmiques.
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments
garanteixen i fan possible aquest model educatiu català. Davant de la
judicialització de la seva tasca educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns
partits polítics, concretament Partit Popular i Ciudadanos, que utilitzen l’atac al
model d’escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis electoralistes a
l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir la
funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context, també, de
tensions encara vinculades a la crisi econòmica.
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies
i la segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments
pedagògics, es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de
la nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular
amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu català
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compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i
democràtics de convivència de la nostra societat.
Per aquests motius proposem al Ple de Premià de Dalt els següents acords:
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la
LOMCE.
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model
d’escola catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua
vehicular a l’escola catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra
societat per motius de llengua en contra de l’Estatut de Catalunya i de la
consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una línia vermella
infranquejable.
Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb
la cohesió social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües
per part de l’alumnat.
Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les
tradicions del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una
molt rica experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt
divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives.
Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model
educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada,
democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua
d’origen.
Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del
consens que hem construït els darrers 30 anys.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports
del Govern de l’Estat espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups
Parlamentaris; al Consell de Direcció del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de representants dels
directors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya;
a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya;
als grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya, a les entitats
municipalistes (ACM i FMC) i als centres educatius del nostre municipi.“
43

Sr. Alcalde: Molt bé, en aquesta moció tots podem intervenir-hi. Jo crec que ho
explica perfectament la part d’acords.
Sr. Ruffo: Doncs som-hi, no? És igual.
Sr. Tintoré: Abans comentàveu que per què presentem algunes mocions per
urgència, bueno, doncs és un tema de molta actualitat, aquí fem Plens un cop
al mes, i quan és actualitat doncs enteníem que s’havia de presentar per
urgència.
És un tema molt important, com és la immersió lingüística, la veritat que és
donar suport absolut al nostre model d’escola, que és un exemple de cohesió
social per tot l’alumnat, ho ha sigut durant 30 anys, i fins a dia d’avui.
Per tant, que és un model d’èxit, no ho pot rebatre absolutament ningú. Fins al
punt, donarem una dada que la mitjana de nota a Catalunya en llengua
castellana supera la de la resta de l’estat. Solament amb aquesta dada no sé
com es plantegen tocar-ho. Al contrari, s’hauria de blindar i hauria de ser
d’exemple a la resta de països.
Sr. Alcalde: Comencem.
Sr. Ruffo: Sí, gracias, señor Alcalde. Ya era de actualidad cuando se les pasó
presentar la moción. Quiero decir que a ustedes se les pasó y ya estaba de
actualidad. El tema se les pasó, pues bueno, yo creo que una vez a ustedes se
les puede pasar, pero tantas veces, pues si se les pasa la vuelven a presentar
en el siguiente Pleno, básicamente porque, si nos pasa a nosotros o al grupo
que compartimos oposición con ellos, pues no les vais a dejar presentar esa
moción de urgencia.
Antes ya me ha dicho “sí que le gusta la palabra ‘comunidad autónoma’”. No,
es que estamos en una comunidad autónoma. Nos guste más o nos guste
menos, estamos en una comunidad autónoma.
Y por ello no lo iba a decir, pero lo digo: ¿Es normal que en una comunidad
autónoma con dos lenguas oficiales solo se estudien dos horas a la semana en
una de ellas, el castellano en este caso? ¿Lo ven normal?
Y sabíamos que nos iban a contestar con lo de la media de castellano en
nuestra comunidad autónoma, en Cataluña. Realmente, el estudio al cual
hacen ustedes referencia explica falsamente los resultados del nivel de
castellano en Cataluña, porque no están por encima, porque no son objetivos.
¿Y por qué es falso?
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Porque el informe al que ustedes hacen referencia no evalúa la comprensión
lectora de los alumnos en castellano, al contrario de lo que la Generalitat ha
dicho durante muchos años.
Fue en 2012, en una Comisión de Enseñanza en el Parlament, el señor
Joaquim Prats dijo muy clarito que el Informe PISA no mide el nivel de
castellano de los alumnos catalanes.
Es más, si ustedes hacen referencia a las pruebas de selectividad, los que la
conozcan, los que hayan hecho la selectividad, los que se han molestado en
informarse, sabrán que el nivel de las pruebas de castellano en nuestras
pruebas aquí en Cataluña, es inferior al de otras regiones de España. De ahí
tal vez los buenos resultados.
Y en cuanto al punto tercero de los acuerdos, la verdad que es paradójico leer
que los adalides de la democracia, y nótese la ironía, de romper el modelo de
escuela catalana es incorporar una casilla para que los padres libremente
puedan escoger el castellano como lengua vehicular de sus hijos.
Es decir, que llevan años dándonos lecciones de democracia, diciéndonos que
introducir una papeleta con dos casillas para elegir si queremos o no romper
España es democracia, y cuando se da la posibilidad a los padres de escoger
la lengua vehicular de sus hijos, entonces esa democracia no les gusta.
Para acabar, nuestro voto será a favor, en esta moción, a favor de la libre
elección, y de que cada padre o madre pueda elegir la lengua vehicular de sus
hijos.
Sr. Alcalde: Molt bé. Per part d’Esquerra voleu fer algun comentari?
Sr. Font: Sí, bé, en aquest Ple avui han sortit unes quantes cosetes, tipus
polític, que la veritat, jo penso que vostès, que han estat estudiant a les escoles
a Catalunya i han viscut aquí, de problemes no n’han tingut cap. En canvi, des
de Madrid se’ns està perseguint des del primer dia. I cada vegada que tenen
una oportunitat se’ns hi col·loquen, i intenten arruïnar el que s’ha aconseguit en
30 anys.
Vostès això m’imagino que no ho poden trobar lògic perquè han viscut aquí,
han pogut aprendre el català, han pogut parlar en castellà, es parla més en
castellà a fora als patis que no pas en català. O sigui que si no respectem una
miqueta la nostra llengua aquí no la respecta ningú. Al contrari, si no fos
perseguida, perquè ho és, segurament... Perquè sí, escolti’m, està perseguida
perquè no mos deixen. A mi, m’he tornat a sentir una altra vegada “que hable
en cristiano”, eh?, ara últimament. Ho havia sentit quan jo era jovenet, això. Ara
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últimament he tornat a sentir una altra vegada “que hable en cristiano”. Per
favor!
Això no és normal. Ni és normal que es dictin aquí, es facin unes lleis a
Catalunya amb el tema social, i a sobre es tirin endarrere. Però per què? Per
què mos han de tirar endarrere unes lleis, quan anem en realitat a donar un
servei a la gent que verdaderament ho necessita? Sí, i des de Madrid mos ho
tiren endarrere.
Sí, vejam, si us plau, algú m’ho ha d’explicar.
No, escolti’m, a veure, vejam, l’excusa dels tribunals a mi ja no em serveix, els
tribunals, diuen que els tribunals fan això, els tribunals fan allò. Els tribunals
van dirigits, perdoni. Avui en dia això ja no es pot aguantar més. O sigui, tenim
presos allà, que els acusen de coses que verdaderament no han fet ni
existeixen.
Home, hi ha gent que roba, està al carrer voltant, i resulta que aquí tenim una
gent que no ha fet res i els tenen allà.
Sr. Ruffo: Aquest no és el tema de la moció, jo crec, potser no l’he llegit bé,
però crec que no.
Sr. Font: Disculpi si he marxat d’un cantó a l’altre, però intentem...
Sr. Alcalde: Intentem centrar-nos en el punt, i ara els companys de la Crida,
respecte del tema de l’escola.
Sr. García: Bé, primer afegir una cosa que no s’ha dit, es parla de les llengües
cooficials, recordar que també hi ha una tercera llengua oficial que és l’occità,
l’aranès a la vall d’Aran, que també el Tribunal Constitucional es carrega la
protecció d’una llengua minoritària com aquesta.
En el cas del català, al final és el mateix, estem defensant una llengua que
necessita unes polítiques per ser protegida, i vostès mateixos acaben de
confirmar que es parla més castellà, per tant, òbviament hi ha aquesta
necessitat.
El tema és que ara tot això ve... Sí, sí, ha dit vostè que sí. Ens deien que no els
interrompéssim. Demanaria el mateix si us plau.
Tot això ve, bueno, en el 155 no van aconseguir afegir-hi el tema de la
immersió lingüística, no van aconseguir afegir-hi el tema de TV3, ara estan
intentant-ho per altres vies, i sigui com sigui. Per tant, recordar que això és una
mica la continuació del 155, i aprofitem, respectant la posició de cada partit,
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però aprofitem per recordar que no compartim el fet que els partits que
defensen que hem de seguir endavant cap a la República Catalana i en
implementar-la segueixin governant amb el Partit Socialista, que ha donat
suport a aquest 155, i no m’estendré més perquè sé que hi ha opinions
diferents, però no podem deixar de dir-ho quan això és un colofó del que es va
iniciar amb aquest 155 i amb el tema dels presos, com comentaven.
Sr. Alcalde: Parlem del tema que ens afecta, que és el tema de l’escola.
Sr. García: El tema de l’escola, bàsicament, ve que el Partit Popular i
Ciutadans ara mateix estan competint, a veure qui és més brusc anant contra
els drets de la ciutadania de Catalunya, i en aquest cas contra els drets
lingüístics, i com s’ha dit anteriorment vosaltres heu viscut, vostès han viscut a
l’escola catalana i no crec que hagin tingut cap problema amb la immersió
lingüística perquè, tot i que parlin en castellà als Plens, entenc que el català el
poden parlar perfectament, igual que nosaltres al revés. Per tant, és bastant
absurd que es segueixi ara l’argumentari, quan segurament en el fons saben
perfectament que no és cert.
Només aprofitar per dir una cosa, uns breus apunts, perquè després no ho
podrem dir, perquè no tenim informe de regidories, però agrair a la gent que va
fer possible l’acte que vam fer ahir, feminista i literari, agrair també l’acte que hi
va haver contra la LGTBIfòbia a l’esport, perquè ha sigut tot entre aquest Ple i
l’anterior. Agrair a tota la gent que va fer-ho possible, felicitar totes les dones
que van sortir al carrer i van fer possible aquesta vaga feminista extraordinària
del passat dia 8, i agrair també, acabo ràpidament, l’acte dels refugiats que es
va fer aquí a Sant Jaume fa uns dies, i felicitar a la Elisenda Sala.
Sr. Alcalde: Partit Socialista, intentem aprofitar, si comencem a desvirtuar els
Plens i a començar a fer altres anuncis, al final serem menys flexibles i haurem
de començar a fer-ho més estricte.
Sr. García: Eren agraïments, només ho fèiem per això.
Sr. Alcalde: Però hi ha vies per fer l’agraïment, que ho ha de ser en el Ple.
Sra. Fernández: Sí, bona nit. Nosaltres ens cenyirem a la moció, parlarem
només de la moció.
A veure, nosaltres sempre hem estat d’acord amb la immersió lingüística.
Primer perquè el català és una llengua minoritària. Si no s’hagués fet aquesta
immersió lingüística i aquest treball per protegir-la, estaria en risc de
desaparició, segurament, o potser no, però segurament seria més complicat de
mantenir.
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Després, perquè és una eina integradora, perquè tothom que estudiï a les
escoles, estudia en català, coneix el català, aprèn el català, i això fa que no
puguin ser discriminats per la llengua, per la seva llengua materna, i això, els
ho dic jo, que soc castellanoparlant, y si quieren se lo digo en castellano de la
Alta Castilla, y con un conocimiento del castellano correcto. Els meus fills són
bilingües, han après el castellà i el català, parlen perfectament tots dos idiomes
i no han tingut cap problema, igual que vostès, segurament.
Això, el fet que uns nens s’eduquin en castellà i els altres en català, això no
afavoreix la integració. A part d’això, i una altra cosa, perquè crec que en un
estat, quan és plurilingüe, té una riquesa cultural, i això no ho he entès, en tota
la meva vida, perquè fa molts anys que no s’estimula l’aprenentatge de les
diverses llengües que conviuen a l’Estat espanyol. No s’estimula, i és més, es
denigra.
Llavors, crec que és un error molt gran, que això és intentar destruir una
riquesa cultural i un patrimoni cultural de tot un país. Per això nosaltres sempre
hem estat a favor de la immersió lingüística, i continuarem recolzant que
s’aprengui el català a les escoles, i que sigui la llengua vehicular.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé, jo també, només per seguir la mateixa línia, estic molt
orgullós que tinc un fill de 5 anys i un altre de 8 que parlin perfectament tant
català com castellà, i que puguin escriure els dos idiomes. I em sabria molt
greu que a la classe dels meus fills els separessin en funció de l’idioma
vehicular que puguin fer.
S’ha demostrat que el sistema funciona, que tothom parla català i castellà al
final del període educatiu, i no entenem aquesta entrada en aquest moment en
aquest tema, de desmuntar una cosa que ha funcionat durant molts anys.
Per tant passem a votació.
➢ Sotmesa la moció a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERCAM i CRIDA) 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
Sr. Alcalde: Molt bé, passem a Informes de Regidories. Fem-ho el més àgil
possible.
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Sra. Escolano: Bé, bona tarda, o bon vespre. Espera’t, que m’he remenat els
papers.
Bé, estem treballant des de Joventut en xarxa amb Ensenyament, Serveis
Socials, l’Institut, l’AMPA de l’Institut, amb l’SMOPE, i anem fent una sèrie de
tallers i una sèrie de xerrades, concretament demà i la setmana vinent tenim les
xerrades a càrrec d’Educa Web, que diu: “I després de l’ESO, què?”
A banda d’això també tindrem els joves a la Fletxa, que vindran perquè els fem
una orientació més personalitzada, per veure què han d’estudiar, què poden
estudiar per anar una mica més enllà, per especialitzar-se una mica més, com
està el mercat laboral, quines formacions ocupacionals poden tenir, per tant
estem acompanyant els nostres joves, que és el que ens toca, i ho treballem en
xarxa.
Dir-vos també que de cara al mes que ve farem uns tallers a través de la
Diputació, que és Cuina sense Pares, perquè puguin alimentar-se bé i a més
cuinar-s’ho ells, posar-se el davantal.
Agrair a totes les entitats i a les diferents regidories encapçalades per la de
Serveis Socials i Igualtat, de fet, en aquest cas, per tots els actes organitzats
aquest mes de la Dona, de fet, perquè primer era un dia, una setmana, pensem
que encara ens queden actes, i vull felicitar també la participació de tots els
veïns i veïnes, i la tossuderia de les dones de Premià de Dalt, de tots els barris,
per seguir lluitant pels nostres drets i per la nostra vida, i pels nostres salaris,
en general.
Bé, dir-vos que ens queda tancar, m’heu fet resumir tant, que ho estic explicant
malament, disculpeu-me. Tancarem aquestes jornades sobre la dona, també,
de la mà de l’escenARTS, amb la “Memòria de les oblidades”.
Bé, la “Memòria de les oblidades”, curiosament, parla de 4 dones que un cop
acabada la Guerra Civil doncs van ser jutjades, condemnades i, seguint la
política de dispersió de presoners, doncs les van enviar a Tarragona.
Curiosament, dic, perquè ara en aquests moments també tenim uns presos que
amb aquestes polítiques de dispersió estan lluny de casa.
Aquestes dones, bé, intentarem recrear una mica la seva vida a la presó,
aquestes dones van acabar a la fossa comuna i la Rosa Andreu i el Ferran
Barrios, amb música en directe, intentaran recrear aquests moments a la sala
Sant Jaume.
Hem fet una política de preus nous, ja us l’explicarem, de cara a l’escenARTS
que ve, en aquest cas el preu es fa la meitat, perquè fem el 50%, perquè volem
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fer aquesta aposta pel Dia de la Dona, per la Setmana de la Dona, per l’Any de
la Dona, per mi el dia de la dona és cada dia, i ja us ho explicarem, perquè de
cara als escenARTS propers, el de primavera, hi haurà uns preus diferents.
Hem abaixat preus, volem que vingueu al teatre, i us ajudarem que vingueu.
Des de Joventut, des de Cultura i des d’Esquerra Republicana, nosaltres
seguim exigint, perquè no ens n’oblidem, que tenim presos polítics, els seguim
demanant la seva llibertat, creiem que la cultura ens fa més honestos, per tant
nosaltres seguirem lluitant per això.
I la història només se n’aprèn, de la història, quan es coneix. Per tant, nosaltres
la seguirem explicant.
Seguirem demanant la llibertat dels presos polítics, la llibertat de moviments
dels nostres exiliats polítics, evidentment l’escola no es toca, no ho sé dir d’una
altra manera perquè ja ho heu explicat molt bé tot abans, i seguirem lluitant
perquè la República sigui un fet i sigui feminista.
Moltes gràcies.
Sr. Costa: Bueno, des del departament d’Hisenda, com ja ve sent habitual en
aquest període de l‘any, jo espero no enrotllar-me, però torno a l’àmbit
municipal, que avui hem divagat molt, em sembla, a parlar del que és la
liquidació de l’exercici del 2017.
Com sempre dic, per mi, o pel departament d’Hisenda, intervenció als cicles
pressupostaris no només van de l’1 de gener al 31 de desembre, sinó que van
des de l’elaboració del pressupost a la seva aprovació, l’execució del mateix
durant el 2017, el tercer pas seria l’aprovació de la liquidació, i finalment el
compte general, que aprovem normalment al mes de setembre.
Avui ens centrem en la liquidació del pressupost, que no deixa de ser una
fotografia de com intentaré resumir-ho, perquè són molts papers, i jo sé que
vostès deuen estar cansats, i a més els números no solen agradar.
Una fotografia del que són els ingressos i les despeses del nostre Ajuntament.
Si som capaços, amb els ingressos que aquest Ajuntament genera, fer front a
les despeses que hem generat.
Per no comentar dada per dada, perquè els ingressos s’analitzen en funció de
les seves naturaleses, igual que els ingressos de l'Ajuntament, podem dir que
són els impostos directes i indirectes, pensem en l’IBI, pensem en l’Impost de
Construccions, les taxes, com podrien ser les escombraries, clavegueram,
etcètera, i les despeses que són de personal, de serveis corrents, de
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subvencions que atorga l'Ajuntament a les entitats, etcètera. Al final d’any hem
de veure, hi hem pogut fer front o no?
Hi ha 3 situacions possibles: que hi hagi dèficit, és a dir, hem gastat més del
que teníem; hi hagi equilibri, és a dir, hem gastat igual que el que teníem, una
cosa bastant improbable; i que hi hagi una situació de superàvit, és a dir, que
s’hagin generat més ingressos de les despeses executades.
Com ja ve sent habitual, i fruit d’una prudència, jo penso, en el moment
d’elaborar la previsió d’ingressos, aquest Ajuntament ha tancat amb una
situació de superàvit, pel que ja seria una sèrie de concatenacions d’anys
consecutius en aquesta situació.
I es produeix per dues situacions; d’una banda, per la prudència en l’exercici
pressupostari, de no confondre el que són els ingressos extraordinaris del que
són els ingressos corrents. Els ingressos corrents vol dir els que segur que
tindrem, és a dir, els IBIs segur que s’acabaran pagant; les taxes
d’escombraries, mentre es presti el servei es seguiran cobrant.
Però hi ha una sèrie d’ingressos que depenen de l’activitat econòmica, com
podria ser, en el cas municipal, el cas dels ingressos urbanístics. Aquests, ja de
la mà de l’anterior regidor d’Hisenda, actual senyor Alcalde, sempre s’han
intentat moderar en la seva previsió, perquè quan els ajuntaments pensàvem
que aquests ingressos sempre vindrien, és quan dèiem: “Gastarem, gastarem,
gastarem”, i un dia no van arribar i vam tancar la caixa a zero o en negatiu.
Què ha passat?, com ja vinc dient, hi ha hagut un increment de l’activitat
urbanística, i això ha repercutit en els nostres ingressos provinents d’aquesta
font.
I d’altra banda, pel que fa a la despesa, i vull dir que en aquest cas hi ha hagut
una execució bastant bona, vora el 90% del que seria la despesa corrent del
nostre Ajuntament, ha fet que es generi una circumstància de més ingressos,
una despesa que estava en el 90%, no del 100% pressupostat, molts cops es
dona per la impossibilitat d’acabar les obres en els terminis previstos, en els
terminis que serien els anys naturals, genera aquesta foto positiva, jo penso, de
l'Ajuntament.
Això en què ho traduïm, en una sèrie de ràtios, que en comentaré dos per no
entretindre’m més, que seria d’una banda l’estalvi que genera, l’estalvi net que
genera aquest Ajuntament, és a dir, amb els ingressos que sempre tenim,
aquells que dic que normalment vindran, som capaços de pagar les despeses
que normalment vindran, que sabem que haurem de pagar la llum, l’aigua, el
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gas, el personal, les subvencions a les entitats, doncs no només som capaços
de fer front a aquestes despeses, sinó que generem un estalvi net d’un 40%,
que penso que és una dada molt positiva.
I això ens permet fer front als nostres compromisos bancaris, a reduir el deute, i
és més, a no demanar deute des de fa quasi 10 anys, i a poder dir que el
restant a inversió, a invertir en els nostres equipaments, en la nostra via
pública, i en el que esperem, i en concret des del projecte del nostre Govern
d’aquesta legislatura en la nostra futura, o la consolidació de la nostra anella
esportiva.
I d’altra banda, parlar, com deia, recuperant el tema de l’endeutament, aquest
estalvi que generem ens permet situar-nos avui dia, o a 31 de desembre del
17, en un deute del 7%, està molt per sota del que és el conjunt de municipis
dels nostres voltants, el nostre país, etcètera, i, com deia, no demanar cap tipus
de préstec per poder finançar la nostra activitat corrent.
Jo penso que és fruit d’una bona gestió de tots els meus companys,
encapçalats pel senyor Alcalde, dels nostres departaments tècnics, i que tenim
un veïnat que és molt actiu, hi ha una reactivació de la nostra activitat
urbanística, i esperem que segueixi així, però sempre mantenint aquesta
prudència. Moltes gràcies.
“DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 1 DE MARÇ DE
2018, RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017.
Vista la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Premià de Dalt
corresponent a l'exercici 2017 confeccionada per la Intervenció de Fons
Municipal d'acord amb el que estableix el RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Reial Decret 500/90 i la
Instrucció de Comptabilitat Local, aprovada per l’Ordre 1781/2013 de 20 de
setembre.
Vistos els Informes emesos per l’Interventor, i en compliment del que estableix
l'art. 191 i 193 bis del RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva nova redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, HE RESOLT:
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1. APROVAR la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament corresponent a
l'exercici 2017, amb el següent Resultat Pressupostari i el Romanent de
Tresoreria:
Obligacion
Drets Rec. s
Rec.
Nets
Netes
TOTAL
12.105.027 9.268.756, 2.836.270,
,01
42
59

Operacions corrents (Caps. 1 a 5)

Altres operacions no financeres 1.802.517, 1.494.668,
(Caps. 6 i 7)
63
67
307.848,96
13.907.544 10.763.425 3.144.119,
,64
,09
55

TOTAL OP. NO FINANCERES
Actius Financers (Cap. 8)

-275.165,2
275.165,20 0

Passius Financers (Cap. 9)

R E S U LTAT P R E S S U P O S TA R I N O 13.907.544 11.038.590 2.868.954,
AJUSTAT
,64
,29
35
(+)Crèdits finançats amb Romanent
de Tresoreria

+

2.240.166,
14

(+)Desviacions de finançament negatives de
l'exercici
+

309.767.74

(-)Desviacions de finançament positives de
l'exercici
-

1.725.828.
68

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

3.693.059
,55

EXERCICI

EXERCICI

ANY
ANY 2016
2017
ROMANENT DE TRESORERIA
6.120.417 3.296.543
,96
,86

1. (+) Fons líquids
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2. (+) Drets pendents de cobrament

2.341.507 2.984.469
,61
,05

3. (-) Obligacions pendents de pagament

1.396.689 1.331.275
,23
,32

4. (-) Cobraments pendents d’aplicar

21.953,11

558.636,2
5

5.(+) Pagaments pendents d'aplicar

16.653,70

7.142,70

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 – 3- 7.059.93 4.398.24
4)
6,93
4,04
II. Saldos de dubtós cobrament

817.410,4 865.912,2
3
9

III. Excés de finançament afectat

33.787,24

27.822,37

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 6.208.73 3.504.50
GRALS (I - II - III)
9,26
9,38

2. INFORMAR del present acord al Ple de la Corporació en la propera sessió
que es celebri.
3.- TRAMETRE còpia de l'expedient al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Hisenda.”
“INFORME EMÈS PER LA TRESORERA 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 QUART 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,
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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 Pressupostària 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:
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AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
1.- Pagaments realitzats en el trimestre:
Pagaments realitzats en el Trimestre
Període
mitjà
Pagaments realitzats
pagame
en el Trimestre
nt (PMP)
(dies)

Dins període legal Fora període legal
pagament
pagament
Nombre
Nombre
Import
Import
pagamen
pagamen
total
total
ts
ts

Despeses en Béns
31,32
Corrents i Serveis

906

524.303,
126
45

27.931,9
6

20 – Arrendaments i
31,18
Cànons

20

26.047,8
7

-

21 – Reparació,
M a n t e n i m e n t i 32,17
conservació

167

74.826,0
13
5

6.403,44

22 – Material,
Subministrament i Uns 31,17
altres

718

423.349,
113
28

21.528,5
2

23 – Indemnització
36,00
per raó del servei

1

80,25

-

-

24 – Despesa de
Publicacions

-

-

-

-

2 6 – Tr e b a l l s
realitzats per
Institucions s.f. de
lucre

-

-

-

-

30

250.103,
3
96

88.508,1
2

Altres pagaments
r e a l i t z a t s p e r 60
operacions comercials

1

680,40

-

-

Pendents d’aplicar a
Pressupost

-

-

-

-

937

775.087
129
,81

Inversions reals

TOTAL

42,29

35,51
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116.440
,08

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.
Pendent de pagament al final del
trimestre
Període
Factures o documents
mitjà
justificatius pendents
pagame
de pagament al final
nt (PMP)
del trimestre
(dies)

Dins període legal Fora període legal
pagament a final pagament a final
del trimestre
del trimestre
N
.
N
.
Import
Import
Operacio
Operacio
total
total
ns
ns

Despeses en Béns
14,48
Corrents i Serveis

323

322.861,
8
08

1.832,0
9

20 – Arrendaments i
15,44
Cànons

3

936,33

-

-

21 – Reparació,
Manteniment
i 11,53
conservació
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101.213,
87

-

22 – Material,
Subministrament i Uns 15,82
altres

261

220.710,
8
88

1.832,0
9

23 – Indemnització
per raó del servei

-

-

-

-

24 – Despesa de
Publicacions

-

-

-

-

2 6 – Tr e b a l l s
realitzats
per
Institucions s.f. de
lucre

-

-

-

-

20

155.978,
99

-

Inversions reals

15,62
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Altres pagaments
realitzats
p e r 20,00
operacions comercials

1

800,00

-

-

Pendents d’aplicar a
36,89
Pressupost

5

5.125,15

1

2.710,4
0

349

484.765,
9
22

4.542,
49

TOTAL

15,21

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
D I N S T E R M I N I FORA TERMINI
LEGAL PAGAMENT L E G A L
PAGAMENT
Nº PAGS

I M P O RT N
º IMPORT
TOTAL
PAGS
TOTAL

Aprovisionaments i altres
25,71
Desp. explotació

90

50.607,32 3

2.650,6
5

Adquisicions Immob.
30,00
Material i Intangible

1

22.990,00 -

-

91

73.597,3
3
2

2.650,6
5

PMP

TOTAL

27,00

2.- Interessos de Demora
No hi ha interessos de demora pagats en el període
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3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del
trimestre.
D I N S T E R M I N I FORA TERMINI
LEGAL PAGAMENT L E G A L
PAGAMENT
PMP

N
º I M P O RT N
º I M P O RT
PAGS
TOTAL
PAGS
TOTAL

Aprovisionaments i altres
4,24
Desp. explotació

31

23.118,2
4
4

754,34

Adquisicions Immob.
Material i Intangible

-

-

-

31

23.118,
4
24

TOTAL

4,24

-

754,34

Quart.- En base als punts primer i segon anteriors, s’informa que els ratis en
relació al càlcul del període mig de pagament a proveïdors obtinguts de
l’Ajuntament i de la Societat Mercantil de la Pinassa, són els següents:
Ratio de
Operacio
Importe
nes
p a g o s
Pendient
realizados
es de
(euros)
P a g o
(días)

Importe
p a g o s
pendient
e
s
(euros)

A J U N TA M E N T
5,51
PREMIA DE DALT

891.527,89 -14,96

494.883,9
-1,80
0

LA PINASSA,
S O C I E T A T 4,73
MUNICIPAL

76.247,97

23.872,58 0,67

PMP Global

967.775,8
6

Entidad

Ratio de
Operacio
nes
Pagadas
(días)
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-12,31

Periodo
Medio de
P a g o
Trimestr
al

518.756,
-1,63
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CINQUE.- Aquest informe es remet al Ple de la Corporació, al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques i es publica la informació a la Web
municipal.”
Sra. Cuello: Bona nit. Des de Promoció Econòmica, ens hem adherit a la
Xarxa d’Interacció Empresarial del Maresme. És un nou projecte per connectar
les empreses de la comarca i els serveis de promoció econòmica municipals. El
portarem a terme els 30 ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal.
L’objectiu és treballar en la recerca d’oportunitats econòmiques per reduir l’atur
i posicionar el Maresme com a territori actiu en l’àmbit empresarial i comercial.
El projecte es presentarà el 26 d’abril de 4 a les 19.30 al restaurant Can Jonc
d’Alella.
Hem demanat la col·laboració de dues empreses de Premià de Dalt, Corma i
Condorchem, per enregistrar-les en vídeo i fer les preguntes de l’àmbit de
l’ocupació per respondre-les a la jornada. I a l’empresa BCN Innovació Gràfica
per participar en una de les tertúlies, que són taules d’experiències en
l’ocupació, emprenedoria i empresa.
Per altra part, al mes de març finalitzarem l’actualització del directori de la web
d’empreses de Premià de Dalt. Les empreses podran modificar les seves
dades, i donar-se d’alta directament a empreses.premiadedalt.com.
I per part de la borsa de treball, s’han realitzat 42 entrevistes ocupacionals al
gener i 33 al febrer. Hem tingut 16 insercions laborals al gener i al febrer.
Moltes gràcies.
Sr. Medina: Bona nit, des de l’àmbit del Museu, recordar que aquest divendres
dia 16 tenim no una, una doble inauguració, per una banda tenim l’exposició
“Coincidència insòlita”, que fem conjuntament amb la Diputació de Barcelona, i
compartim l’espai amb una nova exposició de l’Associació d’Artistes de Premià
de Dalt, que es diu “Joves Artistes”, amb el talent jove que tenim a casa nostra.
En l’àmbit de comerç, anunciar-vos que a la plaça de la Fàbrica tindrem un nou
establiment, una botiga de multimarca, que està en procés d’adequació el local,
i en breu la tindrem amb nosaltres.
I després, recordar que vam tenir la recepció de l’obra de l’Elisenda Sala, “Les
arrels de Catalunya”, congratular-nos per la seva trajectòria artística i pels seus
80 anys.
Gràcies.
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Sra. Duran: Bona nit. Des de la regidoria d’Ensenyament, informar-vos de la
23a edició del Festival Infantil Divertit, es farà el dia 30, 31 de març i 1 d’abril, i
tindrem activitats lúdiques, tallers infantils.
Ja està, bona nit, bones gràcies.
Sra. Fernández: Bona nit. Des de l’àmbit de Participació, dir-vos que el dia 26
de febrer vam tenir la primera sessió del Consell de Poble, amb molt bona
predisposició i molta motivació per part dels consellers, per treballar els temes
de poble.
I des de l’àmbit de Cooperació, el dia 18 de febrer va tenir lloc al Pavelló la
marató d’Aikido, i que vam recaptar 1.425 euros, per beques menjador. I han
sigut tan amables que ens han fet un diploma d’agraïment a l'Ajuntament.
Res més.
Sr. Alcalde: Molt bé, jo només faré un parell de comentaris de temes generals.
En concret, vull felicitar els Mossos d’Esquadra, la Policia Local i la
col·laboració ciutadana, es van poder enxampar els 4 lladres que provocaven
robatoris a vivendes de la nostra comarca, i també de la nostra població.
Però lamentar també que al cap de poques hores aquests lladres d’origen
albanès estaven en llibertat amb càrrecs.
Dir que a vegades, quan parlem de presó preventiva, parlem de risc de
reiteració, o de sortir fora del país, i això, també comentat amb veïns del nostre
poble, doncs hi ha coses que a vegades no s’entenen.
També hi ha un tema de darreres hores, tot i els que tenim també fills, doncs
també el màxim suport a la família del petit Gabriel, amb el lamentable succés
que ha passat en les últimes, tot i que hi ha molts successos, però en les
últimes hores, tots els que som pares de nens d’aquesta edat, el màxim suport.

PRECS I PREGUNTES
Sr. Alcalde: Passem a precs i preguntes. Passem primer a preguntes
presentades pel grup del Partit Popular i us demano pregunta-resposta, que
hem fet la les mocions, hem debatut els temes, doncs fem pregunta-resposta,
tant les preguntes com les respostes, que siguin al més concises possibles.
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
61

11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA ALS MITJANS
DE COMUNICACIÓ. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/001064-2018, DE DATA
01/03/2018)
Sr. Ruffo: “¿Tiene pensado el Ayuntamiento realizar en alguna ocasión algún
artículo de la revista municipal, así como cualquier otra información publicitada
en los medios de comunicación local, en uno de los idiomas oficiales en
Catalunya como es el castellano?”

Sr. Costa: Bé, de fet ja ho fem, un dels idiomes oficials, com és el nostre, que
és el català, i comentar-li que qualsevol persona que intervé en els mitjans de
comunicació locals es pot expressar en l’idioma que més li convingui, com fan
vostès, per exemple, en el seu article d’opinió.
Sr. Ruffo: No, però ens referim a articles dins de la revista municipal. A més ho
diem.
Sr. Costa: Ja l’hi dic, jo no entraré a valorar la competició que tenen Ciutadans
i vostès per ser més espanyols.
Sr. Ruffo: No és valorar.
Sr. Costa: Estic intentant respondre, si em deixa.
Sr. Ruffo: Sí, però és que vostè és un pèl...
Sr. Costa: És pregunta-resposta. Em sembla que una mica d’educació estaria
bé, no només a mi sinó a tothom, perquè al final som més papistes que el
papa. Escolti’m una cosa, jo li estic dient que qualsevol persona es pot expre...
Bé, moltes gràcies.
Sr. Ruffo: De res.
12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PÀGINA
WEB MUNICIPAL. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/001064-2018, DE DATA
01/03/2018)
Sr. Ruffo: “¿Cuánto dinero ha costado la nueva página web municipal?
¿Cuánto costó la anterior web que se lanzó en 2013?”
Sr. Costa: Bé, pel que fa a la primera pregunta, que és el cost de l’actual, del
que ja està en funcionament des d’aquest 2018, web municipal, ja ens ho va
preguntar en l’anterior Ple, són 13.068 euros de cost i d’inversió, amb un
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manteniment d’uns 440 euros. Jo he fet l’estimació, un càlcul, a mi m’agraden
els números, el que pagàvem de manteniment de l’anterior web municipal, eren
anualment 3.400 euros, amb aquesta pagarem 440 euros anualment. Això
suposa que en 4,44 anys estarà recuperada, s’haurà amortitzat la despesa en
la inversió d’aquesta web.
Pel que fa a la segona pregunta, primer li diria que no està bé, bàsicament
perquè no es va contractar el 2013, sinó el 2006. El 2013 se’n va fer un
redisseny amb la mateixa empresa, però la web municipal, la que teníem
abans, es va contractar el 2006, va costar 12.240 euros. Perdoni, 10.340 euros,
amb el posterior redisseny el 2013, que suposo que és a què vostè volia fer
referència a la pregunta, de 1.900 euros.
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL DIPÒSIT
MUNICIPAL. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/001064-2018, DE DATA
01/03/2018)
Sr. Bailón: “¿Por qué motivo se ha tenido cerrado tanto tiempo el depósito
municipal de vehículos?”
Sr. Tintoré: Bé, bona nit. Aviam, dipòsit municipal, com a tal, a Premià de Dalt
no en tenim. No en tenim, el que sí que tenim és un espai en el magatzem,
perquè no és un dipòsit...
Sr. Bailón: Disculpe mi osadía, Don Marc. El espacio que utilizamos para
guardar vehículos.
Sr. Tintoré: És perquè la gent no es pensi que aquí hi ha un dipòsit municipal
gran amb barreres, amb una persona allà amb tota la documentació, perquè
escolteu, els vehicles, és una mica complex. El que sí que tenim és un espai en
el magatzem municipal, però només és per cotxes de servei de grua, o si hi ha
algun acte que s’hagi de retirar algun cotxe. Espais de cotxes abandonats o
que el jutge et digui que no es poden tocar, no tenim un dipòsit com aquest.
Per tant, el que sí que s’ha habilitat ara és un espai municipal on poder tenir un
cert joc de moviment en funció del cotxe. Però dipòsit municipal com a tal no en
tenim.
Sr. Bailón: Si me permite, señor Alcalde, voy a hacer una puntualización sobre
la pregunta anterior. Yo no voy a desacreditarle a usted, pero la policía local
siempre habla de que han tenido cerrados, que tenían vehículos, etcétera, un
espacio, no sé qué términos ha utilizado usted, donde había una serie de
vehículos, etcétera, que se habían retirado del pueblo. Entonces, por favor,
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¿me puede aclarar si realmente se ha utilizado o no para vehículos, etcétera, o
qué es esto, por qué ha estado cerrado tanto tiempo, qué ha pasado?
Sr. Tintoré: La pregunta de “cerrado tanto tiempo” és el que no entenc.
Nosaltres sempre hem tingut, abans teníem els hivernacles que hi havia
darrere abans que es fes el magatzem municipal, quan es fa el magatzem
municipal s’agafa un espai allà justament per aquests cotxes, però no per
l’abandonament de cotxes, per cotxes que necessitem a l’hora de poder-los
retirar de la via pública a nivell de grua, etcètera, i “tanto tiempo” no sé què vol
dir, perquè no l’hem tingut mai tancat. Una altra cosa és que no hi capiguessin,
allà, tots els cotxes, i no estigués en funcionament perquè estava ple, però no
entenc ben bé la pregunta.
Sr. Bailón: Reformularemos la pregunta en el próximo pleno.
14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA
SEGURETAT CIUTADANA. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/001064-2018, DE
DATA 01/03/2018)
Sr. Bailón: “¿Tiene previsto el equipo de gobierno ofertar más plazas de policía
para ampliar y mejorar la seguridad en el municipio?”
Sr. Tintoré: Bé, el que s’ha fet ara és cobrir les baixes que hi havia en la seva
pròpia estructura, baixes, diguéssim, de llarga durada.
Hem fet la incorporació de dues places més, el que sí que s’ha fet és una borsa
de treball, aprofitant que fèiem aquestes dues places noves, una borsa de
treball que el que farem és que a mesura que tinguem les necessitats, la
incorporació serà molt més immediata perquè ens estalviarem tot el procés a
l’hora de convocar plaça.
Sr. Bailón: Yo felicito al Equipo de Gobierno por este apunte, las dos plazas,
etcétera, pero el problema que ha habido es que estas dos plazas las han
ocupado dos personas que ya formaban parte, aunque no con plaza oficial,
pero sí como interinaje, en el cuerpo de seguridad del pueblo. Entonces la cosa
es que si hacemos sumas por aquí y por allá, no se abren plazas, sino que son
las mismas plazas que había, que han ocupado estas dos personas. Entonces,
¿se van a abrir o no se van a abrir?
Sr. Tintoré: Aquestes persones no són del municipi.
Sr. Bailón: La Policía Local puede ser, como ciudadano, puedes ir a intentar
ser funcionario de policía local en cualquier municipio. Eso lo sabemos todos.
Pero yo me refiero, tenemos X agentes. ¿Estos agentes van a ser X más algo
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en un futuro próximo, o vamos a seguir teniendo X agentes? O X plazas de
agentes, ese era el enfoque de la pregunta.
Sr. Tintoré: De moment, el que s’ha de cobrir són les places que tenim, perquè
l’estructura de policia, per edat o per baixes de llarga durada, això és el que
hem de tenir cobert. Si vostè vol dir incorporacions de futur, ara mateix i en
aquest any, com a policia com a tal, no es preveu. Es preveu cobrir les baixes
que tenim.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A
L’ORGANIGRAMA DE LA POLICIA LOCAL. (PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E/
001064-2018, DE DATA 01/03/2018)
Sr. Bailón: “¿Cómo ha quedado el organigrama de la Policía Local tras la
jubilación del Sr. López Moreno?”
Sr. Bailón: Bueno, creo que no hacen falta explicaciones, con la retirada
jubilación de López Moreno, queríamos saber, porque sabíamos que tenía un
papel influyente en lo que sería decisiones, o ayuda a decisiones en la Policía
Local, y para saber si había habido algún cambio, alguien ha suplido este
puesto, lo ha cogido todo el cabo que estaba en suplencia de él.
Sr. Tintoré: En el cas del senyor López Moreno, dir que no ocupava una plaça
dins de l’organigrama de la policia, d’acord, ja era personal de la casa,
malauradament va ser quan vam tenir la baixa del sergent en cap, va ser uns
mesos a posteriori, ell tenia molta experiència amb el tema de seguretat
ciutadana i policial, s’hi va incorporar, i un cop ell s’ha jubilat aquesta plaça no
ha quedat vacant, perquè no estava dins de l’estructura de la policia, i sí que ha
estat absorbida la responsabilitat pel cap accidental.
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL SISTEMA DE
RECICLATGE. (PREGUNTA NÚM. 6, R.E. E/001064-2018, DE DATA
01/03/2018)
Sr. Bailón: “¿Qué resultados se han obtenido hasta la fecha del sistema de
recogida de envases?”
Sr. López: Supongo que se refiere al de las máquinas. Doncs aquest, ja ho
havíem dit en alguna ocasió, ens les van deixar totalment desinteressades, era
una prova pilot, en la qual, un cop col·locades aquí, s’ha detectat una sèrie, el
funcionament ja era el correcte, s’anaven recollint molts envasos, però sí que
s’han detectat unes deficiències en el sistema de la màquina, que es va posar
en comunicat a l’empresa propietària, i estan mirant de resoldre’s. En breu
tindrem alguna resposta per poder continuar amb el projecte endavant.
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17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL BIKE PARK
LA POMA. (PREGUNTA NÚM. 7, R.E. E/001064-2018, DE DATA 01/03/2018)
Sr. Bailón: “¿Qué permisos tiene concedidos el Club Ciclista BTT Premià de
Dalt?”
Sr. López: Doncs tenen els mateixos que la resta d’entitats esportives que
tenen instal·lacions. És una cessió d’espai, que comporta una taxa a l’any i res
més.
Sr. Bailón: Entidad deportiva que tiene una instalación. ¿Esa instalación no es
del pueblo?
Sr. López: És exactament igual que té el Club Esportiu Premià de Dalt, o el
Vòlei. Té una cessió per fer ús de l’espai, que comporta una taxa, que és la que
cobreixen.
Sr. Bailón: Entonces, aquesta taxa, que és la que compleixen, que diu vostè,
entiendo que como entidad deportiva es para deporte. En ningún momento
para restauración.
Sr. Alcalde: Tenen una llicència d’ús. La llicència d’ús és que poden fer, igual
que el camp de futbol té un bar allà, i els ingressos són pel club de futbol, tenen
la llicència d’ús de tota la instal·lació. I això passa amb el vòlei platja, amb el
futbol, tenen la mateixa tipologia.
L'Ajuntament cedeix aquest espai i ells fan l’explotació d’aquell espai de la
manera que creguin convenient.
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA
PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
18. PREC DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER
ARREGLAR LA SITUACIÓ INSEGURA DE LES TANQUES DE LA ZONA DEL
CAMP DE FUTBOL. (PREC NÚM. 1, R.E. E/001120-2018, DE DATA
02/03/2018)
Sr. García: “Ateses les condicions actuals de les tanques properes al camp de
futbol i el perill que això pot generar (vegi’s fotografies adjuntes), preguem que
es resolgui aquesta situació al més aviat possible.”
Sr. García: Perdó. Molt breument, simplement són les tanques que hi ha al
voltant, a prop del camp de futbol, tocant al carrer, que estan en mal estat i per
tant entenem que podria ser perillós i que seria adequat poder-ho resoldre, o
demanar que es resolgui, depèn de qui sigui la competència.
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Sr. Font: Bé, sí, és veritat, aquestes tanques ja estaven malaltes, perquè
estaven malaltes, però de l’últim campionat que es van tapar, perquè no es
pogués veure des de fora, el vent les va acabar de tombar. De totes maneres ja
estava previst fer un mur de contenció, el que és la part de baix del camp de
futbol, i fer la tanca nova. Això es començarà aquestes obres d’aquí un parell
de mesos.
19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT
RELATIVA AL RESSALT DE LA CARRETERA D’ENLLAÇ. (PREGUNTA
NÚM. 1, R.E. E/001120-2018, DE DATA 02/03/2018)
Sr. García: “Atès que aquest ressalt es troba cada cop en pitjors condicions, es
preveu prendre alguna mesura al respecte?”
Sr. García: És un ressalt que tenim aquí davant, que s’ha dit en altres ocasions
que està en mal estat, i cada cop està pitjor, i els cotxes hi toquen. Voldríem
saber si ara, que encara està en pitjors condicions que fa un temps, s’ha
pensat alguna mesura.
Sr. Font: Les condicions són les mateixes i no s’han tocat, o sigui, no s’ha
rebaixat. El que passa, que si vostè, o la gent que passa per aquí, passen a 30,
els cotxes passen bé. Per una banda estan demanant ressalts perquè els
cotxes no corrin, però quan els aturem llavors diem que els ressalts són massa
grans. Si es passa a 30, es passa perfectament i els serveis tècnics ho han
tingut en compte i ho han vist.
Sr. García: El tema no és que s’hagi rebaixat o que sigui massa alt, el ressalt hi
ha de ser, però el que veiem és que està en males condicions, i tenim
fotografies que no les hem volgut adjuntar, però si les voleu veure.
Sr. Font: Des d’aquí davant les veig, hi ha algunes rascades a baix, que algun
cotxe ha tocat en passar de pressa, però el ressalt està bé.
Sr. García: El ressalt està en males condicions, ho podeu mirar.
Sr. Font: No, si el veig cada dia. Hi tinc la finestra al davant i sento inclús el
que passa de pressa i toca a terra.
Sr. García: Llavors no quadra, perquè està en mal estat i això no quadra.
Sr. Font: En mal estat no està, vull dir... Té algunes ratlles a terra, d’algun
cotxe que ha tocat, però no està en mal estat.
Sr. García: Està esquerdat, ara li passo les fotografies, està esquerdat i amb
les pluges últimes ha quedat en més mal estat.
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Sr. Font: De totes maneres, tornaré a dir als serveis tècnics que ho repassin, i
quan es faci la ronda pel poble, s’hi posarà quitrà si és necessari.
Sr. García: Gràcies.
Sr. Alcalde: I quan parlem de ressalt a la carretera d’enllaç, a la propera
especifica-ho, perquè la carretera d’enllaç està plena de ressalts i llavors, per
ajustar-ho.
20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT
RELATIVA A LES MESURES DE SEGURETAT PER EVITAR MÉS
ACCIDENTS. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/001120-2018, DE DATA
02/03/2018)
Sr. García: “S’ha pres alguna iniciativa arrel de l’accident que va ocórrer a la
carretera d’Enllaç per tal d’evitar que una desgràcia així pugui tornar a passar?”
Sr. García: Bé, aquesta, primer aprofito per dir una cosa, abans que em talleu
la paraula, però simplement aquesta pregunta també era un tema que es va dir
des del públic, quan el públic podia intervenir en els Plens, per tant ens
agradaria tornar a remarcar, ara que abans es feia algun comentari des del
públic, que seria bo que es tornés a permetre la paraula quan la ciutadania té
una queixa o una pregunta.
Anant a la pròpia pregunta, si des de l’accident malaurat que va haver-hi fa ara
mateix un any, s’ha pres alguna iniciativa per evitar que hi hagi futurs accidents
com aquest. Gràcies.
Sr. Font: Bé, és veritat que malauradament hi va haver un accident, i va ser en
aquest d’aquí, com podia haver sigut a qualsevol pas de vianants. Vostès diuen
quines mesures s’han de prendre. Està senyalitzat, està ben marcat, està ben
pintat.
Jo els faria a vostès que em diguessin, aviam, un pas de peatons, com s’ha de
senyalitzar per poder evitar aquestes circumstàncies que poden passar en
qualsevol, i a Premià de Dalt en tenim un centenar, de passos zebra. Llavors,
no sé quina mesura s’hauria de prendre, perquè no sé cap poble, tampoc, que
tingui alguna mesura perquè això passi.
Sr. García: El que va demanar la persona que ho va comentar bàsicament és
que es faci un estudi tècnic per veure què es pot fer. Entenc que en un any no
s’ha fet cap anàlisi de què es pot fer. El tema no és què es pot fer.
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Sr. Font: Està marcat, està senyalitzat, està en condicions, o sigui, si ho fem en
aquest el mateix hauríem de fer en els altres. És que no sé quina és la solució.
Perquè si hem d’anar fent ressalts d’aquests, li asseguro que la gent no els vol
pas.
Sr. García: Per això hi ha uns serveis tècnics que podrien investigar.
Sr. Font: Amb els serveis tècnics ja s’hi ha parlat, però clar, ja et dic, diguin
vostès de quina manera es pot solucionar aquest tema dels passos zebra
perquè la gent no corri i perquè el pas zebra té dues coses, el que el travessa,
que ha de vigilar, i el cotxe, que ha d’anar a poc a poc i ho ha de vigilar.
Però quan hi ha un accident d’aquests hi és, l’accident, però clar, els passos de
peatons hi són, també. Com s’han de solucionar? No ho sé, digui’m alguna
cosa, jo amb els serveis tècnics ja n’he parlat.
Sr. García: Doncs crec que en cada cas, primer, els passos de vianants, cada
cas s’ha d’estudiar en concret, i que em digui que no s’ha pogut veure cap
solució quan hi ha hagut un accident greu, doncs, coneixent la família que ha
patit aquesta desgràcia...
Sr. Font: No, si jo hi estic molt d’acord, i em sap molt de greu, la família que va
patir aquest accident, però és el mateix que podia haver passat una mica més
avall, a la rotonda, o a l’altre pas de zebra que tenim a baix. Ja l’hi dic, si vostè
té alguna idea, els serveis tècnics no l’han trobat.
Als altres pobles tampoc, perquè tots estan senyalitzats. Si vostè té alguna
idea, passi-me-la.
Sr. García: Les persones que ho demanen tenen idees, no se les deixa
intervenir en el públic, i agrairia que almenys...
Sr. Font: Però si vostè parla amb aquestes persones, amb mi no han vingut a
parlar. Vostè que hi parla, digui’m quines idees pot aportar, i potser les podem
portar a terme.
Sr. Alcalde: Doncs en aquest punt donem el Ple per acabat. I com diem
habitualment...
Sr. Marín: Senyor Alcalde, disculpi, és que volia, si em permet, fer una
intervenció declaració, als companys del PP, sense ànim de confrontació,
només d’aclariment. Si em permet...
Sr. Alcalde: Molt ràpid, eh?
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Sr. Marín: Decirle, señor Bailón, que si usted ha pensado que la vista se me
iba o se nos iba por el posible voto de esa moción, no, a mí, precisamente,
personalmente, la vista se me va porque estreno gafas progresivas, y estoy en
fase adaptativa. Eso por un lado.
Y segundo, le diré que nosotros, con las fuerzas del estado, alabaremos sus
actuaciones de forma positiva cuando sean así, pero también las criticaremos
cuando no sea así. La moción específicamente decía “a partir de los hechos
del 1 de octubre”. Nosotros, en todas las manifestaciones, los consellers del
Partido Socialista aquí, del PSC, hemos estado en todas aquellas
manifestaciones en contra de la violencia, de la represión y así seguiremos
haciéndolo, porque nos lo creemos. Entonces, nuestro voto en ese sentido
estaba muy claro, o sea que no ha sido por ese motivo. Es aclaración, sin
ánimo de confrontación, es aclararle si ha pensado que no teníamos claro el
voto.
Sr. Alcalde: Molt bé, doncs donem el Ple per acabat, i com és habitual, ens
acostarem al públic, qualsevol que tingui qualsevol dubte o aclariment, estem a
la vostra disposició.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió,
essent les 22 hores del dia 12 de març de 2018, de tot el que s’ha dit jo com a
Secretària, en dono fe.

Vistiplau
La Secretària

L’Alcalde

Sra. Mireia Boté i Massagué

Sr. Josep Triadó i Bergés
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