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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 



ALCALDIA 

Sr. Alcalde: Bé, bon vespre. Bon vespre a tothom. 

Benvinguts a l'Ajuntament de Premià de Dalt, al Ple ordinari del mes d’abril. 

Com sempre, donar-vos la benvinguda i demanar-vos, tant als regidors com als assistents 
doncs el màxim de respecte a totes les opinions, ens agradin o no, doncs que es puguin produir 
al llarg del Ple. 

Molt bé, doncs iniciem el Ple d’avui. Dir-vos que hi haurà una moció d’urgència, que s’ha 
presentat per part del PDeCAT i Esquerra Republicana, que serà l’últim punt, referent a la 
moció de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l’aparell de l’Estat espanyol. 

És la proposta de llei que es va presentar l’altre dia al Parlament. Llavors, ho votarem, aquesta 
moció, dintre de les mocions que hi ha, com a última moció. 

Llavors passem al punt número 1. 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 2) 

➢ Sotmesa l’acta número 2 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels 
presents sense esmenes.  

2. DESPATX OFICIAL 

La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords: 

“La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 19 de març de 2018, a aprovar el 
nomenament, amb efectes del dia 21/03/2018, dels senyors Jesús Perales Amengual i Luís 
Eduardo Díaz Antúnez, com a funcionaris en pràctiques amb la categoria d’agents de policia.” 

Sr. Alcalde: Molt bé, passem al punt número 3. 

3. APROVACIÓ DE LA DISTINCIÓ DE LA SRA. MARIA MASRIERA I CISA, AMB EL NOM 
D’UN CARRER DE LA NOVA URBANITZACIÓ DE LA CISA 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 



 “En data 10 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar la designació dels noms i 
de la numeració dels carrers que composen l’àmbit urbanístic de la Cisa. Entre les 
denominacions, hi havia la del carrer de l’Aplec (entre el carrer Tordera, des del Torrent Santa 
Anna, fins a l’avinguda Comtal de Vilassar de Dalt), i la del camí dels Carros, des de la 
intersecció del carrer Tordera i carrer de l’Aplec, fins a l’avinguda Comtal de Vilassar de Dalt). 

En data 5 de març de 2018, amb RGE 968, el Sr. Enric Gutiérrez Xivillé ha presentat una 
instància mitjançant la qual sol·licita que s’atorgui el nom de Maria Masriera i Cisa a un dels 
carrers de la nova urbanització, basant la petició en els següents antecedents: 

Maria Masriera i Cisa va ser la darrera propietària de la família Cisa. 

Va fer la donació dels terrenys necessaris i es va fer càrrec del cost d’ampliació de la 
Ctra. De la Cisa que uneix Premià de Dalt amb Vilassar de Dalt, perquè deixés de ser un 
camí de carros i passés a ser el que és avui dia. 

La finca de la Cisa no es va tanca mai per expressa ordre seva, perquè va voler que 
l’Aplec del dia 1 de maig arribés a ser la tradició que és avui dia. 

Va ser presidenta de l’Associació contra el Càncer de Premià (no es distingia entre 
Premià de Dalt i Premià de Mar) i va aconseguir que fos el segon poble en el que més 
diners es recaptaven, després de Mataró. 

Va ser la principal impulsora i patrocinadora del Casal Benèfic de Premià (no es distingia 
entre Premià de Dalt i Premià de Mar), institució concebuda perquè les dones més 
humils que parien a casa seva poguessin parir en bones condicions d’un hospital. 

Va mobilitzar tot el necessari, tant pel que fa a recursos com a persones, per tal de 
protegir el Mossèn Pere Ribot, ajudant-lo tant quan va haver de fugir a França l’any 
1936, com quan va ser perseguit i desterrat pel franquisme per ser catalanista. 

Juntament amb el seu pare, en Pere Masriera va ajudar al pintor Pau Roig a amagar-se 
als anys 30 a la masia de la Cisa i més tard a fugir a l’exili. 

Va crear els menjadors socials durant la postguerra, i va impulsar una xarxa de 
donacions entre famílies benestants, aconseguint tots els ajuts públics possibles perquè 
fossin realment útils. 

En data 27 de setembre de 1967 va ser nomenada Filla Predilecta de Premià de Mar. 

En data 14 de març de 2018, per Decret d’Alcaldia es va disposar l’inici de l’expedient 
corresponent per a la concessió, a la Sra. Maria Masriera i Cisa, de la denominació d’un carrer 
de la nova urbanització de la Cisa i va nomenar com a Instructor de l’expedient, d’acord amb el 



Reglament de Protocol, Honors i Distincions vigent, la Comissió de Valoracions d’Honors i 
Distincions. 

Vista la proposta de resolució formulada per la Comissió de Valoracions d’Honors i de 
Distincions de l’Ajuntament de Premià de Dalt en data 19 de març de 2018, de proposar a 
l’Alcaldia la distinció de la Sra. Maria Masriera i Cisa amb la denominació d’un carrer de la 
urbanització de la Cisa. 

Vist l’informe de secretaria emès en data 3 d’abril de 2018. 

En virtut de les facultats que m’han estat conferides a l’article 21 de la Llei 7/1985, de Bases del 
Règim Local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents  

ACORDS 

1. DISTINGIR, la SRA. MARIA MASRIERA I CISA amb la denominació d’un carrer de la 
nova urbanització de la Cisa. 

2. SUBSTITUIR la denominació actual del carrer de l’Aplec per del carrer de Maria 
Masriera i Cisa. 

3. NOTIFICAR aquests acords al senyor Enric Gutiérrez Xivillé i al Departament 
d’Urbanisme, per al seu coneixement i als efectes escaients.” 

Sr. Alcalde: Bé, tant aquest punt com el següent són anomenar dos carrers de la nova 
urbanització de la Cisa, amb la proposta de la propietat, hi ha aquestes dues propostes. 

Bé, hi va haver la reunió de la Comissió d’Honors i Distincions, i van valorar aquesta proposta, i 
es va aprovar favorablement per part de la Comissió d’Honors i Distincions. Llavors es porten 
aquests dos punts en el Ple per la seva aprovació definitiva. 

Jo aquí demanaria al Carles Medina que ens expliqués també els motius, no?, de la Maria 
Masriera i Cisa, en aquest cas, quins són els motius que es van exposar a la Comissió 
d'Honors i Distincions.  

Sr. Medina: Us ho llegeixo. Maria Masriera i Cisa va ser la darrera propietària de la família 
Cisa, del mas, va fer, entre altres coses, la donació dels terrenys necessaris, i es va fer càrrec 
del cost d’ampliació de la carretera de la Cisa, que uneix Premià de Dalt amb Vilassar de Dalt, 
perquè deixés de ser un camí de carro i passés a ser el que tenim avui en dia. 



Per exprés desig seu, la finca de la Cisa no es va tancar mai, a diferència, per exemple, de Can 
Nolla, i es va deixar sempre que els terrenys es poguessin utilitzar per la població, inclús els 
terrenys que estem utilitzant per l’aplec, des de l’inici, eren propietat del propi mas, no? 

Va ser la primera presidenta, que va fundar l’Associació contra el Càncer de Premià. En aquell 
moment no es distingia entre Premià de Dalt i Premià de Mar, s’unien els dos Premiàs, i bueno, 
aquí el Carles Ramon ha seguit en el mateix àmbit, perquè ja s’aconseguien els màxims 
guanys, s’aconseguien aquí a Premià de Dalt pel càncer. Ja érem pioners en aquella època. 

Va ser la principal impulsora i patrocinadora del Casal Benèfic de Premià, institució concebuda 
perquè les dones més humils que parien a casa seva poguessin parir en bones condicions d’un 
hospital. 

Va mobilitzar tot el necessari, tant pel que fa a recursos com a persones, per tal de protegir 
mossèn Pere Ribot, quan va estar perseguit pel franquisme, va estar protegit i el van ajudar. 

També van protegir i va ajudar el pintor Pau Roig i el van ajudar a poder fugir cap a l’exili, els 
dos molt vinculats a la Cisa i a la seva història. 

També va crear els menjadors socials durant la postguerra, i va impulsar una xarxa de 
donacions entre famílies benestants, aconseguint tots els ajuts públics possibles perquè fossin 
realment d’utilitat. 

I el dia 27 de setembre del 67 va ser nomenada Filla Predilecta de Premià de Mar, però 
entenguem que tot això que es feia es feia tant a Premià de Dalt com a Premià de Mar. 

Això pel que fa a la Maria Masriera i Cisa. 

Sr. Alcalde: Molt bé, doncs hi ha comentaris al respecte, per part del Partit Popular, teniu algun 
comentari? Per part de la Crida? 

Sr. García: Bé, nosaltres, breument, en primer lloc, entenc que a ningú se li escapa que 
nosaltres no estem a favor de la urbanització de la Cisa, per tant, és difícil donar noms a 
carrers que pensem que no haurien d’existir. 

D’altra banda, el que pensem és que aquesta proposta, la senyora Maria Masriera, una de les 
coses que s’explicaven d’ella era precisament que va mantenir, va permetre que l’ús de la finca 
pogués ser públic, tot i ser un terreny privat en el seu moment, llavors veiem una mica 
contradictori que ara se li dediqui un carrer a la urbanització d’un terreny que deixarà de ser 
públic, i que per tant deixarà de tenir l’ús agrícola que tenia originalment en aquella època dels 
masos. 



D'altra banda, també, el que volem remarcar és que ens sembla també una mica estrany que 
aquesta Comissió d'Honors i Distincions, quan nosaltres fem propostes l’any 2015 i se’ns diu 
que es reunirà aviat i que a més es farà un canvi en la composició i s’hi inclourà tots els grups 
municipals que no hi teníem representació, se’ns va dir que això es faria aviat i que es reuniria 
aviat i es farien aquests canvis, això va ser el 2015, la Comissió s’ha reunit ara, justament quan 
algú que és propietari dels terrenys de la Cisa ho demana i llavors en una setmana sí que se li 
fa cas i es proposa aquesta reunió de la comissió. 

Per tots aquests aspectes, que creiem que caldria corregir, doncs farem vots en contra en 
aquests dos casos. 

Això no treu que els mèrits es puguin reconèixer i no vol dir que estiguem en contra de 
reconèixer aquests mèrits d’una altra forma, però no considerem que sigui la manera més 
adequada al nostre parer. 

Gràcies. 

Sr. Alcalde: Bé, jo comentar, respecte a la Comissió d'Honors i Distincions, quan es convoca la 
Comissió d'Honors i Distincions i hi ha una pregunta al Ple, és perquè quan hi ha una 
necessitat urgent, si es van acumulant els temes, perquè per posar, per dir que posem una 
plaça o un carrer quan encara no hi ha cap plaça ni cap carrer, no hi ha urgència per fer-ho. En 
canvi, quan hi ha una necessitat urgent perquè realment aquests carrers han d’estar doncs 
urbanitzats i han d’estar ja amb el nom posat per poder doncs tenir aquesta nomenclatura, es 
convoca per això, i s’aprofita aquesta convocatòria per tots els temes que hi ha pendents, 
doncs poder-ho fer. 

La Comissió d'Honors i Distincions no és una comissió política. La comissió política, 
políticament s’aprova al Ple, la Comissió d'Honors i Distincions el que és proposar gent que 
pugui, doncs, cada partit o tothom que vulgui pot proposar gent que tingui certs coneixements 
històrics, patrimonials, del poble, per poder presentar aquesta proposta al Ple. Llavors, 
políticament al Ple s’aprova o no. No és una resolució definitiva, sinó que és un òrgan consultiu.  

Dir que això, valorar positivament, com bé deies, eren terrenys 100% privats, 100% privats tots, 
de dalt a baix, tot i que semblava o podia semblar que fossin públics, eren 100% privats, el que 
passa que aquesta propietat, a diferència d’altres zones, com a Can Nolla, doncs no el tenien 
tancat i el tenien d’ús públic, però eren privats. 

I quan arriba el moment que han de ser públics, això ha d’haver-hi una solució, doncs un acord, 
un conveni, amb les propietats, perquè d’aquestes 14 hectàrees, que eren 100% privades, 
doncs passin a ser públiques. 



Hi ha dues opcions, o tres opcions: o es busca la manera de buscar un acord de dir, gràcies a 
aquest conveni que fem amb els propietaris de la Cisa, d’aquestes 14 hectàrees, 7 han passat 
a ser 100% públiques i a cost zero pel nostre poble. 

L’altra opció, comprar l’altra part, valorat entre 11 i 15 milions d’euros, o traslladar aquests 
terrenys a un altre lloc? A quin lloc, no?, quan realment molts d’aquests terrenys que hi ha aquí, 
molts d’aquests propietaris que hi ha aquí, venen de la permuta que hi va haver a tota la zona 
de la Cadira del Bisbe. 

Considerem molt positiu pel poble tenir set hectàrees 100% públiques, a més són les set 
hectàrees d’ús públic, que s’havien fet ja d’ús públic, i evitar de tenir un Ajuntament doncs 
arruïnat econòmicament, no? Aquest és el definitiu. 

Però bueno, concretament, amb el tema del carrer, creiem que els mèrits, doncs, que té la 
Maria Masriera i Cisa són suficients per tenir aquesta distinció, no? 

Sr. García: Intento respondre breument. En primer lloc hi havia una altra opció, en tot aquest 
tema de la urbanització, que bàsicament era no haver requalificat els terrenys quan eren d’ús 
agrícola, i es van requalificar en el seu moment pel Govern que segueix governant, amb 
diferents persones però els mateixos partits. 

D’altra banda, hi ha espais del poble, ho hem comentat altres vegades, que no tenen nom, per 
tant tampoc cal esperar que hi hagi nous carrers per posar nous noms, i d'altra banda, a la 
Comissió d'Honors i Distincions sí que hi ha polítics, concretament els del Govern, però els de 
l’oposició mai hi hem sigut, i quan se’ns va dir que hi seríem, després no s’ha complert. 

Sr. Alcalde: Hi ha els representants de cada àrea, el de Participació Ciutadana, de cada una 
de les àrees que hi ha, no? Però dir-te això, que si no s’hagués fet aquest conveni segurament 
ara seria molt pitjor, i tenim exemples al poble, no? 

Si no s’hagués fet aquest conveni amb aquests propietaris, ara seria molt pitjor i estaria molt 
més urbanitzat que si no s’hagués arribat a aquest conveni. 

Si no, mirem al voltant, i mirem exemples que tenim a Premià de Dalt i amb l’experiència ja és 
un grau, quan es va deixar tot Can Werboom, declarant no urbanitzable Can Werboom, al final 
una sentència judicial, que arriba fins a dalt de tot, el que els hi dona és dir, al final qualsevol 
propietari té dret a la mitjana de densitat d’edificació que té al voltant seu. 

Només cal veure Vilassar de Dalt a la zona de la Cisa, com està, de quina manera està 
urbanitzat, no? 



Sr. García: Bueno, a Vilassar de Dalt hi ha unes parcel·les que també es van urbanitzar i estan 
buides, i amb aquests processos tampoc s’acaba amb l’especulació urbanística, i d'altra banda, 
doncs, això, si no s’hagués requalificat no hi hauria tot aquest problema. 

Sr. Alcalde: Bueno, vosaltres preferiríeu o tenir-lo 100% privat, no poder accedir en aquell 
espai, o tenir un Ajuntament arruïnat, com el que és habitual. 

Sr. García: Tenir-lo 100% d’ús públic, com heu reconegut que abans era. I ja està, que tenim 
molts punts. 

Sr. Alcalde: 100% d’ús públic fins que el propietari el tanqués. 

Sr. Alcalde: Sí, sí, però fins que el tanqués. 

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

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

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

Sr. Alcalde: A més, clar, si en algun lloc del poble s’ha de posar el nom d’aquestes persones, el 
que seria més adequat és que sigui a la zona de la Cisa. També és el motiu. 

4. APROVACIÓ DE LA DISTINCIÓ DEL SR. PERE CISA I CISA, AMB EL NOM D’UN 
CARRER DE LA NOVA URBANITZACIÓ DE LA CISA 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

 “En data 10 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar la designació dels noms i 
de la numeració dels carrers que composen l’àmbit urbanístic de la Cisa. Entre les 
denominacions, hi havia la del carrer de l’Aplec (entre el carrer Tordera, des del Torrent Santa 
Anna, fins a l’avinguda Comtal de Vilassar de Dalt), i la del camí dels Carros, des de la 
intersecció del carrer Tordera i carrer de l’Aplec, fins a l’avinguda Comtal de Vilassar de Dalt). 

En data 5 de març de 2018, amb RGE 968, el Sr. Enric Gutiérrez Xivillé ha presentat una 
instància mitjançant la qual sol·licita que s’atorgui el nom de Pere Cisa i Cisa a un dels carrers 
de la nova urbanització, basant-se en els següents mèrits: 

Pere Cisa i Cisa va néixer a Premià de Dalt. 

Ell va construir el mas de la Cisa que tots coneixem avui en dia, unificant 
arquitectònicament la construcció històrica formada per tres masos que havien anat 
construint els seus avantpassats fins aquell moment. 



A través de Pere Cisa i Cisa es va unir el patrimoni familiar, atès que tant el seu pare 
com la seva mare provenien de dues línies de la Cisa separades i enfrontades 
històricament (els Cisa de munt i els Cisa de vall).  

Va fer tota l’obra hidràulica (mines, pous i canals) que més tard va servir, a banda de 
regar els camps existents fins a Premià de Mar, per fer arribar aigua de boca a la gent de 
Premià fins ben entrat el S.XX. 

La legislatura 1872-1873 va ser diputat del Partit Republicà al Congrés dels Diputats de 
Madrid, per la circumscripció de Barcelona, districte Mataró. 

Essent diputat a Madrid, va ser qui va entrar la proposició de llei per a l’abolició de 
l’esclavitud a les províncies d’ultramar, tal com s’esmenta al llibre de Luis M. Díaz Soler 
(1970) [1953] “Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico” que transcrivim a 
continuació: 

[...] 

La primera proposición de ley con esos fines fue presentada por el diputado don Pedro 
Cisa y Cisa el 6 de noviembre de 1872. El proyecto disponía que las leyes de la 
Península fueran extendidas a las provincias ultramarinas, quedando así abolida la 
esclavitud en las Antillas por el solo hecho de ser dominios españoles. De acuerdo con 
el proyecto, los propietarios que poseían esclavos antes de la aprobación de la Ley de 
Abolición de la Trata Africana (1866), deberían ser indemnizados de acuerdo con una 
tasación pericial y con las leyes vigentes sobre la expropiación forzosa. Aquellos dueños 
que poseían esclavos adquiridos posteriormente a la ley de 1866, no tendrían derecho a 
la indemnización. 

[...]  

En data 14 de març de 2018, per Decret d’Alcaldia es va disposar l’inici de l’expedient 
corresponent per a la concessió, al Sr. Pere Cisa i Cisa, de la denominació d’un carrer de la 
nova urbanització de la Cisa i va nomenar com a Instructor de l’expedient, d’acord amb el 
Reglament de Protocol, Honors i Distincions vigent, la Comissió de Valoracions d’Honors i 
Distincions. 

Vista la proposta de resolució formulada per la Comissió de Valoracions d’Honors i de 
Distincions de l’Ajuntament de Premià de Dalt en data 19 de març de 2018, de proposar a 
l’Alcaldia la distinció del Sr. Pere Cisa i Cisa amb la denominació d’un carrer de la urbanització 
de la Cisa. 

Vist l’informe de secretaria emès en data 3 d’abril de 2018. 



En virtut de les facultats que m’han estat conferides a l’article 21 de la Llei 7/1985, de Bases del 
Règim Local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents  

ACORDS 

1. DISTINGIR, al SR. PERE CISA I CISA amb la denominació d’un carrer de la nova 
urbanització de la Cisa. 

2. SUBSTITUIR la denominació actual del carrer dels Carros per del carrer de Pere Cisa i 
Cisa. 

3. NOTIFICAR aquests acords al senyor Enric Gutiérrez Xivillé i al Departament 
d’Urbanisme, per al seu coneixement i als efectes escaients.” 

Sr. Alcalde: Molt bé, el mateix, expliquem la història del senyor Pere Cisa i Cisa. 

Sr. Medina: Agafo els tres punts més rellevants, perquè era un prohom de l’època i podríem 
estar hores aquí parlant de temes que va fer. 

Ell va construir el mas de la Cisa que tots coneixem avui en dia, unificant arquitectònicament la 
construcció històrica formada per tres masos que havien anat construint els seus avantpassats 
fins aquell moment. Que aquest ha passat a ser públic. 

Va fer tota l’obra hidràulica, mines, pous i canals, que més tard va servir, a banda de regar els 
camps existents fins a Premià de Mar, per fer arribar aigua de boca a la gent de Premià fins 
ben entrat el segle XX. 

I com a fet també molt rellevant, a la legislatura de 1872 a 1873 va ser diputat del Partit 
Republicà al Congrés dels Diputats de Madrid, per la circumscripció de Barcelona, districte de 
Mataró, i va entrar la proposició de llei per a l’abolició de l’esclavitud. L’esclavitud estava en 
aquella època abolida a l’Estat espanyol, però no estava abolida a les colònies, a tot el tema 
d’ultramar, i va ser el ponent que va entrar aquesta proposició, i es va aprovar i bueno, creiem 
que també són mèrits suficients per poder tenir aquesta distinció. 

Sr. Alcalde: Molt bé, entenc el mateix sentit del vot. Passem a votació. 

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



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

5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 4/2018 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

“Iniciat l’exercici 2018 s’han donat una sèrie de circumstancies econòmiques, socials, 
organitzatives i d’urgència que porten a plantejar una modificació del pressupost vigent per a 
recollir diferents actuacions que s’han de dur a terme i que s’exposen a la Memòria de l’expedient. 

De la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017 en resulta un Romanent de Tresoreria positiu en 
6.208.739,26 € i una capacitat de finançament de 2.938.566,71 €.  

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

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

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

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

D/I
Aplicaci
ó  

R.F.
Mod. 

ingressos
Mod. 

despeses

D
 401 171 
63900 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS  

         
45.000,00   



ALTRES 
INVERSIONS 
REPOSICIÓ ASSOC 
AL FUNC. 
OPERATIU SERVEI  

D
 401 323 
62200 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

         
10.000,00   

EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS  

D
 401 323 
62200 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

         
11.000,00   

EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS  

D
 401 323 
62200 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

         
10.000,00   

EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS  

D
 401 323 
62200 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

         
12.000,00   

EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS  

D
 401 323 
62500 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

           
9.500,00   

Mobiliari.  

D
 401 323 
62500 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

           
9.500,00   

Mobiliari.  

D
 401 323 
63200 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

         
17.200,00   

REFORMA EDIFICIS 
I ALTRES 
CONSTRUCCIONS  



D
 401 323 
63200 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

         
48.000,00   

REFORMA EDIFICIS 
I ALTRES 
CONSTRUCCIONS  

D
 401 323 
63300 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

         
10.700,00   

MAQUINARIA, 
INSTAL.LACIONS 
TECNIQUES I 
UTILLATGE  

D
 401 330 
61900 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

           
4.500,00   

Inversions de 
reposició en 
infraestuctures  

D
 401 342 
61900 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

         
25.000,00   

Inversions de 
reposició en 
infraestuctures  

D
 401 342 
63300 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

         
39.650,00   

MAQUINARIA, 
INSTAL.LACIONS 
TECNIQUES I 
UTILLATGE  

D
 401 342 
63900 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

       
600.000,00   

ALTRES 
INVERSIONS 
REPOSICIÓ ASSOC 
AL FUNC. 
OPERATIU SERVEI  



D
 401 920 
60900 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

           
9.500,00   

ALTRES 
INVERSIONS 
NOVES EN 
INFRAESTRUCTUR
ES  

D
 401 920 
63300 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

           
3.000,00   

MAQUINARIA, 
INSTAL.LACIONS 
TECNIQUES I 
UTILLATGE  

D
 401 933 
63200 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

       
115.000,00   

REFORMA EDIFICIS 
I ALTRES 
CONSTRUCCIONS  

D
 402 150 
62300 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

           
7.260,00   

MAQUINARIA, 
INST. TECNIQUES I 
UTILLATGE  

D
 402 150 
62400 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

         
12.792,00   

Elements de 
transport  

D
 403 342 
62200 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

       
260.000,00   

EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS  

D
 403 342 
62200 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

         
18.000,00   



EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS  

D
 404 
1532 
60900 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

         
40.000,00   

ALTRES 
INVERSIONS 
NOVES EN 
INFRAESTRUCTUR
ES  

D
 404 
1532 
60900 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

         
16.000,00   

ALTRES 
INVERSIONS 
NOVES EN 
INFRAESTRUCTUR
ES  

D
 404 165 
60900 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

       
180.000,00   

ALTRES 
INVERSIONS 
NOVES EN 
INFRAESTRUCTUR
ES  

D
 404 165 
60900 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

       
100.000,00   

ALTRES 
INVERSIONS 
NOVES EN 
INFRAESTRUCTUR
ES  

D
 404 165 
60900 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

         
12.000,00   



ALTRES 
INVERSIONS 
NOVES EN 
INFRAESTRUCTUR
ES  

D
 404 165 
60900 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

         
18.980,00   

ALTRES 
INVERSIONS 
NOVES EN 
INFRAESTRUCTUR
ES  

D
 410 132 
22701 

+
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

       
100.000,00   

Seguretat.  

D
 101 912 
23000 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
         

11.700,00   

DIETES 
ASSISTÈNCIA 
CÀRRECS ELECTES  

D
 201 920 
22201 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
           

3.470,78   

COMUNICACIONS 
POSTALS  

D
 203 491 
21900 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
           

1.164,37   

MANT., 
REPARACIÓ I 
CONSERVACIÓ 
FOTOCOPIADORES  

D
 203 491 
22200 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
                 

31,28   



DESPESES 
TELEFONIA  

D
 203 491 
22706 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
               

955,90   

ASSESSSORAMENT  
I MANTENIMENT 
INFORMÀTIC  

D
 302 231 
22699 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
               

180,00   

ALTRES DESPESES  

D
 310 241 
46500 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
           

2.070,03   

TRANSFERÈNCIES 
C.COMARCAL 
MARESME  

D
 322 323 
22104 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
               

609,08   

VESTUARI ESCOLA  
BRESSOL  

D
 351 336 
22706 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
               

798,60   

TREBALLS 
JARDINERIA 
CADIRA DEL BISBE  

D
 360 341 
22609 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
           

3.200,40   

DESPESES 
ACTIVITATS 
ESPORTIVES  

D
 401 323 
21200 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
           

7.000,00   

MANTENIMENT 
ESCOLES  



D
 401 323 
21201 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
           

2.000,00   

MANTENIMENT 
ESCOLES BRESSOL  

D
 401 323 
21201 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
           

3.000,00   

MANTENIMENT 
ESCOLES BRESSOL  

D
 401 330 
21200 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
           

8.400,00   

MANTENIMENT 
CAN FIGUERES  

D
 401 920 
21200 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
           

4.391,68   

MANTENIMENT 
EDIFICIS  

D
 401 920 
63200 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
         

42.000,00   

REFORMA EDIFICIS 
I ALTRES 
CONSTRUCCIONS  

D
 403 150 
16000 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
               

246,44   

SEGURETAT 
SOCIAL OBRES 
PÚBL. I 
LLIC.URBANÍSTIQU
ES  

D
 403 150 
16000 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
                 

82,15   



SEGURETAT 
SOCIAL OBRES 
PÚBL. I 
LLIC.URBANÍSTIQU
ES  

D
 403 150 
22706 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
         

15.000,00   

REDACCIÓ 
PROJECTES 
URBANISME  

D
 403 150 
22706 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
           

5.000,00   

REDACCIÓ 
PROJECTES 
URBANISME  

D
 403 150 
22706 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
           

7.500,00   

REDACCIÓ 
PROJECTES 
URBANISME  

D
 403 150 
22706 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
           

4.000,00   

REDACCIÓ 
PROJECTES 
URBANISME  

D
 403 150 
22706 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
           

9.500,00   

REDACCIÓ 
PROJECTES 
URBANISME  

D
 404 
1532 
21020 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
       

300.000,00   



SERVEIS VIA 
PÚBLICA I 
EQUIPAMENTS  

D
 404 160 
21005 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
               

877,80   

MANTENIMENT 
CLAVAGUERAM  

D
 404 165 
21000 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
       

200.000,00   

MANTENIMENT 
ENLLUMENAT  

D
 404 165 
21000 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
           

5.000,00   

MANTENIMENT 
ENLLUMENAT  

D
 404 165 
61900 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
         

43.000,00   

REPOSICIÓ 
ENLLUMENAT 
PÚBLIC  

D
 422 171 
21000 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
         

85.000,00   

MANTENIMENT 
ZONES VERDES  

D
 500 
1532 
60900 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
         

30.000,00   

OBRES 
URBANITZACIÓ  

D
 500 
1532 
60900 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
         

90.000,00   



OBRES 
URBANITZACIÓ  

D
 500 327 
22706 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
           

4.000,00   

PROGRAMES 
FOMENT 
CONVIVÈNCIA  

D
 500 327 
22706 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
         

12.000,00   

PROGRAMES 
FOMENT 
CONVIVÈNCIA  

D
 500 920 
15000 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
               

317,79   

PRODUCTIVITAT 
PERSONAL LLEI DE 
BARRIS  

D
 500 920 
15000 

+ SUPLEMENTS DE CRÈDIT
               

953,37   

PRODUCTIVITAT 
PERSONAL LLEI DE 
BARRIS  

I
202 
87000

+
AUGMENT PREV INIC 
INGRESSOS

   
2.544.831,8

6    

RT PER A 
DESPESES 
GENERALS  

I
500 
45080

+
AUGMENT PREV INIC 
INGRESSOS

       
103.199,81    

SUBVENCIÓ  
PROJECTE LLEI DE 
BARRIS          



Vist l’expedient tramitat per modificar el pressupost per Crèdits extraordinaris i Suplements de 
crèdit, d’acord amb el que disposa l’article 177 del TRLLRHL, aprovat pel RDL 2/2004, els articles 
35 a 38 del RD 500/1990 i article 6.2 de les Bases d’Execució del pressupost de 2018 i la 
modificació per Generació de Crèdit d’acord amb el que disposa l’ article 181 del Text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, els articles 43 i 44 
del Real Decret 500/1990, els articles 5 i 6 de les Bases d’Execució del Pressupost de 2018. 

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

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

ACORDS :  

1. APROVAR la Modificació del Pressupost despeses núm. 4/2018 consistent en CREDIT 
EXTRAORDINARI finançat amb Romanent Lliure de Tresoreria per import de 
1.744.582,00 €, SUPLEMENT DE CRÈDIT finançat amb Romanent Lliure de Tresoreria 
per import de 800.249,86 € i GENERACIÓ DE CREDIT finançant amb compromís ferm 
d’aportació de recursos de la Generalitat per import de 103.199,81 €. 

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

Sr. Alcalde: Molt bé, senyor Costa, regidor d’Hisenda. 

Sr. Costa: Bé, moltes gràcies, senyor Alcalde, senyors regidors, públic assistent, bona nit. 

El Govern municipal de Premià de Dalt porta a aprovació una proposta de modificació del 
pressupost del 2018, un pressupost que recordarem els que estàvem aquí presents, vam 

   
  Suma Total. . . . . . . .

   
2.648.031,6

7   

   
2.648.031,6

7   



aprovar la passada tardor, per import de 12 milions d’euros, que es fonamentava bàsicament 
en tres grans eixos, dos dels quals avui venim a suplementar amb el que volem anomenar des 
del Departament d’Hisenda com una línia extraordinària d’inversions. 

En primer lloc, són 2,7 milions d’euros que incrementem en el que seria el pressupost de les 
inversions del nostre municipi. Això són 1,5 vegades més del que vam aprovar a la tardor. Una 
mica per contextualitzar, són molts diners, però cal saber d’on venen, aquests diners, abans de 
veure a què els dediquem o quina és almenys la proposta. 

Aquests diners procedeixen bàsicament de dos grans fonts. 

Una, l’evolució macroeconòmica de l’activitat en aquest cas urbanística del poble de Premià de 
Dalt. S’ha analitzat aquesta evolució i s’ha vist que en els darrers anys s’ha reactivat tot el que 
és l’activitat derivada de la construcció, que repercuteix en la finança municipal a través de 
l’impost de les construccions, de les llicències urbanístiques, etcètera, etcètera.  

Estem parlant d’un increment d’un 180%. Això, nosaltres, fent una previsió moderada dels 
ingressos i de la despesa, considerem que són ingressos extraordinaris. 

El que va passar amb la crisi és que, quan pressupostàvem això com un ingrés que venia 
sempre, el dia que no venen, eh?, i peta la bombolla immobiliària, pues aquells diners els hem 
de treure d’algun lloc, i per això molts ajuntaments van haver de recórrer a l’endeutament. 

Per això nosaltres preferim considerar-los ingressos extraordinaris i incorporar-los al llarg de 
l’any, quan es pot, quan ens deixen des de Madrid, també, per gastar-ho en el que és el poble. 

I d’altra banda, l’altra gran font d’ingressos extraordinaris seria la liquidació del Pla de Barris. El 
Pla de Barris és un conjunt d’activitats urbanístiques i socials dutes a terme al barri de Santa 
Anna-Tió, pel que s’ha fet, és una gran millora de l’entorn, jo penso, una gran evolució, molt 
positivament valorada pel veïnat i pel conjunt del poble, i que estava cofinançada per part de la 
Generalitat en un 75%, Ajuntament 25%. 

Doncs bé, en els darrers anys, l'Ajuntament va haver d’assumir el 100% del cost, fins l’any 
passat, que finalment la Generalitat va poder liquidar els darrers anys d’aquestes inversions, 
d’aquests projectes, i que van repercutir en més ingressos a les finances municipals. 

Doncs bé, vista aquesta evolució, d’on tenim aquests ingressos, la voluntat del Govern sempre 
és posar-los a disposició. De fet, cada any aprovem una modificació via Ple, per incorporar els 
diners que quan fem el tancament de l’any han sobrat, i aquest any ho tornem a fer. I aquest 
any, molt feliçment podem dir que hi ha hagut un increment bastant gran d’aquests ingressos, 
que, com dic, són de forma extraordinària. 



I a què els dediquem? Doncs una mica, per contextualitzar, si recordem el pressupost que vam 
aprovar, era el pressupost que dèiem dels números de la recuperació, i que tenien tres grans 
potes, o tres grans pilars, dos dels quals són els que avui venim a suplementar. 

Bueno, hem preparat una mica un gràfic des del Departament d’Hisenda, d’acord? 

Són dos grans àmbits, un dels quals és la millora de l’entorn, d’acord?, que són als quals 
dediquem quasi 1.700.000 euros, per què?, per millores a les nostres escoles, millores a la 
Casa de Cultura de Can Figueres, millores de pacificació a les vies públiques, refer voreres, 
invertir en enllumenat i il·luminar punts foscos, sobretot emmarcant-ho en les actuacions per 
millorar la seguretat del nostre poble i evitar que hi hagi zones fosques, i sobretot per apostar 
pel que diu l’empresa del poble, l’empresa Corma, la vitamina verda, la planta i la flor, i ara 
sobretot, que ve la primavera. 

Doncs dediquem, com dic, dos de cada tres euros d’aquests 2.700.000, van a parar a aquesta 
millora, tant de l’entorn com dels equipaments municipals.  

I l’altre terç, l’altre vora gairebé 950.000, quasi un milió d’euros, va dedicat al gran projecte de 
la legislatura, per la qual ens va donar la seva confiança el veïnat, que era l’anella esportiva. 
L’anella esportiva entesa com un espai de cohesió dels diferents barris de Premià de Dalt, i de 
les diferents generacions del nostre poble, situada, com bé sabeu, al voltant de la carretera 
dels Sis Pobles, que agrupa el pavelló esportiu, l’institut, no?, tot i que no sigui un equipament 
pròpiament esportiu, el pavelló esportiu, poliesportiu, els camps de futbol i el bicipark La Poma. 

Doncs bé, dins del que són el marc d’actuacions que hem anat realitzant, i que durant els 
primers anys de legislatura hem anat dissenyant, i veient com podíem fer-ho sense endeutar-
nos ni apujar impostos, perquè això seria la via fàcil, doncs ara anem desenvolupant aquestes 
accions. 

Actualment ja s’han iniciat obres en el BTT La Poma, un equipament de projecció internacional 
amb més de 20.000 usuaris d’arreu del món, per incloure una nova atracció, no la sabria 
descriure perquè no conec el tema, però una nova atracció que els propis gestors de l’entitat 
diuen que donarà un salt qualitatiu molt gran, per oferir als usuaris que venen, que dic, de tot el 
món, un espai on poder-se canviar, uns vestuaris, unes oficines on poder-los atendre, i a part 
un punt de restauració. Un equipament que actualment no disposa la Poma, i que pensem que 
és necessari en qualsevol espai d’aquest tipus i d’aquesta qualitat. 

I finalment l’enllumenat de tota la zona sud diguéssim, que difícilment en les èpoques d’hivern 
es pot utilitzar perquè no n’hi ha. A això, a aquestes actuacions, a aquest conjunt, hi estem 
destinant entre 600.000 i 700.000 euros, ja des del pressupost actual, i d’aquesta nova línia de 
crèdit, no? 



I d’altra banda, com sabeu, ara s’iniciarà l’ampliació del pavelló poliesportiu, que ens finança la 
Diputació de Barcelona, una ampliació que permetrà cobrir tota la pista que sabeu on estava 
l’antic skate park, es va fer una pista pavimentada i ara es cobrirà, això permetrà que més de 
400 famílies usuàries puguin practicar l’esport, futbol sala, bàsquet, voleibol i patinatge, de 
forma adient. 

I a més, les millores de l’actual pavelló, no?, des d’arreglar la coberta, que aprofito per 
disculpar-me amb les entitats, perquè potser no hem estat prou ràpids en aquesta millora, però 
és molt necessària perquè es pugui practicar correctament l’esport, renovació de vidres, 
etcètera, etcètera, un conjunt de donar-li una nova cara al pavelló. 

I finalment el que seria els camps de futbol, els camps de futbol, sobretot d’una gran actuació 
que seria la renovació de tota la gespa, tenen una vida útil, els que n’entenen així ens ho han 
traslladat, aquesta vida útil, des que es va posar ja s’ha sobrepassat en més de dos anys, i ara 
que podem pues actuem i la renovarem, a banda de milllora de tot l’entorn, com bé sabeu, amb 
les ventades que va haver-hi fa uns mesos, la valla es va precipitar una mica, i ara des del 
Departament de Serveis Tècnics hem valorat pues poder no només arreglar aquesta valla, 
evidentment, que suposa un perill, sinó condicionar tot l’entorn. 

Doncs tot això és una mica el resum d’on van a parar aquests 2,7 milions d’euros, que com dic 
són ingressos extraordinaris, que el Govern, sempre que pot i sempre que té la disposició, els 
posa al servei de la ciutadania, i que esperem que ara, com comentàvem a vegades amb el 
regidor d’Obres, ens falta temps per poder-ho executar tot, però esperem que es faci de la 
millor forma possible. 

Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha comentaris? 

Sr. Bailón: Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Buenas noches. 

Nada, un par de apuntes, sobre todo para don Alejandro. En primer lugar, celebramos que por 
fin hayamos podido recuperar el dinero que invirtió el pueblo y todos los ciudadanos en el Plan 
de Barrios, y luego, varias cosas a nivel, el gasto en las mejoras en lo que le llamamos la Anilla 
Olímpica. 

Estamos muy contentos por ello, nos parece una muy buena inversión, pero sí que hay algunos 
puntos de flaqueza, que no sabemos si es porque no tenemos suficiente información, o por 
falta de comunicación, no podemos dar el OK definitivo a esta modificación del presupuesto 
como nos gustaría. Estoy seguro que en una reunión futura nos lo comentará y podremos dar 
nuestra aprobación. 

Muchas gracias. 

Sr. Alcalde: Més comentaris? 



Sr. García: Seré breu. 

En conjunt estem bastant d’acord amb moltes de les propostes, per tant farem un vot a favor, 
tot i que òbviament hi hauria matisos en alguns casos. 

Sí que, bueno, agraïm que algunes propostes que de vegades hem demanat, en aquest cas 
n’hi ha algunes que hem recollit, com aquest tema de les valles, o altres que en el seu moment 
es deia que no eren tan problemàtiques, com el tema de la il·luminació, i ara sembla que es 
recullen, i esperem que no només amb visió de seguretat ciutadana en general, sinó també 
amb visió de gènere, que creiem que l’urbanisme amb visió de gènere també serveix per 
detectar aquestes mancances. 

Simplement, una cosa és que es faci una previsió prudent, però és molt curiós que sempre, 
quan van arribant les eleccions, resulta que els diners que hi havia al romanent s’amplien i 
justament totes les obres es comencen a fer al final, però això, bé, ja hi estem acostumats, i 
l’important és que es facin. 

Sr. Costa: Bé, bueno, jo en primer lloc dir que estic molt content, perquè em sembla que és el 
primer cop que es manifesta una opinió tan positiva, no?, envers un tema pressupostari. 

Disculpar-me, aprofito per disculpar-me amb la intervenció del Partit Popular, perquè és cert, i 
no vaig poder explicar el detall d’aquestes actuacions, perquè per motius personals no vaig 
poder acudir, venir a la Comissió Informativa d’Hisenda, i aprofito per disculpar-me per aquest 
tema, i bueno, ens posem d’acord i busquem un dia i resolem tots els dubtes. 

I d’altra banda, agrair també als regidors de la Crida, i comentar-los una miqueta que des que 
jo soc regidor d’Hisenda hem modificat el pressupost cada any en el Ple quan hi ha hagut els 
romanents de Tresoreria, i s’han incorporat, l’any passat van ser 500.000 euros, en fa dos van 
ser 1.200.000, i sempre s’ha incorporat la totalitat d’aquests diners. I molts cops una mica fent 
allò d’intentar, no diré saltar-nos, però el que seria preceptiu, perquè, com bé saben, des del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sí que s’ha posat molt, s’ha vetat bastant el que 
és la despesa pública en el conjunt dels ajuntaments, si bé és cert que ha funcionat, perquè 
n’hi ha molts que havien gestionat molt malament, els que ho hem intentat fer millor, o de la 
millor manera possible, i hem anat generant superàvits, la veritat és que s’han posat molts 
impediments, i això s’ha de saber i s’ha de conèixer, per poder gastar aquests diners. 

Fa uns mesos vèiem que a l'Ajuntament de Madrid tenien problemes precisament amb el 
Ministeri per poder incorporar el superàvit que generaven, no? 

Jo li puc assegurar que, almenys des que jo soc regidor, hem sempre analitzat aquests 
superàvits i hem treballat amb el conjunt dels departaments per incorporar-ho. 

No tinc cap especial interès electoral, ja l’hi puc assegurar.  



Moltes gràcies a tots. 

Sr. García: Només afegiria que hi havia algunes despeses que segurament eren urgents i es 
podien haver fet abans. Però bé, i després, que quan es parla del tema dels impostos, etcètera, 
també estaria bé que l'Ajuntament no vengués patrimoni municipal per poder fer altres 
actuacions. 

Sr. Alcalde: Bé, jo per part meva, home, felicitar-nos una mica, tota la situació econòmica 
d’aquest Ajuntament no ve d’ara, sinó que ve de fa molts anys, és un Ajuntament que des de 
l’any 2009 no demana cap crèdit a cap banc. 

Aquest any segurament ja deixarem de pagar ni un euro d’interessos a cap banc, aquest any, 
després de nou anys sense demanar cap tipus de crèdit, anem amortitzant el que hi ha, i el que 
fem és que en lloc de pagar als bancs estem fent inversions socials en ensenyament, al carrer, 
esportives, a diferència d’altres ajuntaments, que van optar en el seu dia per anar al banc, per 
endeutar-se, lo fàcil és fer-ho en base a deute, podíem tenir un deute de fins a 11 milions 
d’euros, o 12 milions d’euros, que això és el que podíem demanar, tenim crèdit per fer-ho, però 
no ha sigut mai la nostra manera de fer. 

I dir que això, que cada vegada doncs la majoria d’ajuntaments, com dèiem abans, doncs van 
fer durant l’època del boom immobiliari, doncs, molts ingressos que eren procedents de la 
construcció, els van tenir com a fixos, s’anaven gastant el mateix cada any, que preveien que 
havien tingut l’any anterior, i quan hi va haver la baixada d’ingressos, quan hi va haver l’esclat 
de la bombolla econòmica, l’any 2008, doncs molts ajuntaments que van perdre molts 
ingressos van continuar gastant el mateix. Què va passar? Van començar a endeutar-se, això 
també administracions i altres, també a nivell de l’Estat, també.  

És molt fàcil gastar més del que tens, estirar més el braç que la màniga, perquè ja et vindrà 
algú darrere i ja ho pagarà, no?, perquè, com que aquí hi estem uns quants anys, doncs bé, 
mai ha sigut aquesta manera de fer. 

I sempre hem intentat que tot aquest estalvi que es genera de l’any anterior, amb una previsió 
prudent de tot el tema construcció, i clar, el Pla de Barris, com dèiem, el Pla de Barris, el vam 
aprovar l’any 2010. Va començar a funcionar l’any 2011. Del 2011 al 2017, la Generalitat, el 
75% de les inversions les havia de pagar la Generalitat, no les va pagar, les va anar assumint 
l'Ajuntament amb recursos propis.  

I aquests recursos propis, de cop, doncs bé, al poder liquidar la Generalitat el 2017, hem pogut 
doncs aquests diners recuperar-los, que havíem fet durant aquests anys, no? 

I podem fer totes aquestes actuacions que ha dit l’Alejandro, com dèiem, sense endeutar-nos, 
sense haver d’apujar impostos i sostenibles. Com deia tenim un IBI un 30% per sota de la 



mitjana dels pobles com nosaltres, no tenim pràcticament deute, i això ens permet tenir un 
Ajuntament més sostenible, sense haver de recórrer als bancs, no? 

Per tant, bueno, felicitar-nos tots per la gestió, tot el personal de l'Ajuntament, i tots els 
departaments, perquè realment la línia marcada des de fa molts anys, això que hem anat 
sembrant, ara estem també recollint aquests fruits. 

Passem, si de cas, a votació. 

➢ Sotmesa la proposta a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM i CRIDA), i 
2 abstencions (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 

6. APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

“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 4 d’abril 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 5.728,65 € 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, moltes gràcies, senyor Alcalde.  

A riesgo de hacerme pesado, que diuen, ja és la tercera vegada que venim amb aquest tipus 
d’expedient, pels que són fidels seguidors nostres. Aquest tipus d’expedient s’origina 
bàsicament per quan, bueno, es tanca l’any, es tanquen els ingressos, es tanquen les 
despeses, però això no treu que durant l’any següent puguin arribar factures de feines que, un 
cop comprovades per part dels tècnics que han estat realitzades, l'Ajuntament el que ha de fer 
és complir amb els seus deures i pagar aquests proveïdors. 

Això no hi ha manera que es pugui controlar que arribin totes alhora. Van arribar-ne unes 
quantes al febrer, unes quantes més al març, i ara a l’abril, que correspondrien a aquests 5.700 
euros que deia la senyora Secretària, i que hem anat aprovant, en els diferents Plens, perquè 
també el que volem és que els nostres proveïdors puguin cobrar al més aviat possible.  

No té més, el detall de les factures i dels conceptes està a disposició dels regidors, si hi ha 
algun dubte el resoldrem. 

Moltes gràcies. 

Sr. Alcalde: Hi ha algun comentari? Estem d’acord tots? Sí?  

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

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

MOCIONS 

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

7. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECAT, ERC-AM I CRIDA PREMIÀ DE DALT 
PER A L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA 



DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL. 
(R.E. 1548, DE DATA 10/04/2018) 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 

“Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano 
Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’Estat. L’onada repressiva 
contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i 
tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de 
dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant 
injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.  

El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia 
trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme 
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà 
a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de 
vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la 
recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment 
incomprensible davant la comunitat internacional. 

Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada 
i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i 
inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat. 

Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del 
segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que 
continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. 
Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants 
que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 
21 de desembre. 

I l’Estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la 
cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, 



finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, 
feroç i salvatge, sense mesura.  

Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, 
Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi 
Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre 
mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. 
Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple 
exercici de la democràcia.  

Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la 
lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a 
súbdits.  

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Premià de Dalt proposa al Ple de la Corporació del 
mes d’abril els següents  

ACORDS 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi 
Cuixart i Jordi Sánchez. 

SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont, 
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la 
garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s 
sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 

TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots 
els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració 



dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja 
les idees i empresona de forma il·legal. 

QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’Estat. 

CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies 
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera 
immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 

SISÈ.- Instem a totes les entitats de Premià de Dalt a defensar els drets fonamentals, civils, 
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits 
democràticament del Parlament de Catalunya. 

SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. 
Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport a la crida unitària del President i 
a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les 
institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la 
ciutadania”. 

VUITÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, 
a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI), l’aprovació de la present moció.” 

Sr. Alcalde: Molt bé, en aquest tipus de mocions, com és habitual, mocions polítiques, fem una 
ronda de posicionament de cada grup, i després farem, qui vulgui, una ronda torn de rèplica. 

Sr. Ruffo: Gràcies, senyor Alcalde, bona nit. 

Enésima moción del monotema, que por cierto, oído de un grupo municipal del Equipo de 
Gobierno ya cansa. Toda la razón, y no poco. 



Enésima moción de copiar-pegar que nos presentan hoy, para seguir perdiendo el tiempo y 
desviar la atención de los temas realmente importantes del municipio. Eso sí, hay que 
reconocerles que cada vez se superan. Más mentiras, más odio, y menos razón, si es que 
alguna vez la han tenido. 

Entrando un poco a valorar por encima la moción, hablan ustedes de “onada repressiva contra 
els catalans” y de la dignidad del pueblo catalán. Miren, para empezar, dejen de hablar de una 
vez por todas en nombre de los catalanes. Afortunadamente, y mal que les pese, Cataluña es 
mucho más que los independentistas, y prueba de ello la tuvieron en la que ustedes denominan 
el mandato de las elecciones del 21 de diciembre, que les ganó las elecciones un partido del 
que ustedes denominan el bloque del 155. 

¿Recuerdan ustedes los mensajes en redes sociales del fugado de la justicia Carles 
Puigdemont, posando en tono chulesco con notificaciones de los tribunales? “Seguim. 
Endavant”, decía. Luego se sorprende cuando la justicia actúa. 

El artículo 66.3 de la Ley de transitoriedad y fundacional de la inexistente república rezaba que 
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertirá en el Tribunal Supremo de Cataluña, 
órgano judicial superior en todos los órdenes. La máxima autoridad judicial será nombrada por 
el presidente de la Generalitat, a propuesta de la comisión mixta, designada esta, cómo no, por 
el Govern. 

Leyendo se entienden muchas cosas, como por ejemplo que digan que en España no hay 
separación de poderes. ¿Cómo van a entenderlo si cuando se ponen a construir lo que ustedes 
llaman un nuevo país, lo primero que dejan claro es que la justicia a dedazo? 

Y de la misma forma entendemos que siguen diciendo que en España no hay democracia y 
que vivimos una dictadura. Por cierto, según un estudio de The Economist, nuestro país obtuvo 
una puntuación de 8,31, quedando por delante de Italia, Francia, Estados Unidos o Bélgica, en 
lo que se refiere al índice de calidad democrática. 

Y por último y acabo, dejen de hablar de dictadura, dejen de llamar exiliados a los fugados, y 
presos políticos a los políticos presos. 

Háganlo por respeto a los que desgraciadamente en España sí lo fueron, a las miles de 
personas que tuvieron que huir del país con una mano delante y la otra detrás, llevados a 
campos de concentración. Dejen de compararlos con los que dan un golpe al Estado desde el 
Parlament y acto seguido abandonan el país con escolta y coche oficial. 

Sr. Alcalde: Molt bé, per part de la Crida. 



Sr. Batlle: Sí, des de la Crida, doncs, com no podia ser d’una altra manera, creiem que anar 
junts en aquests temes és clau, no?, deixant les evidències polítiques en un racó, perquè si no 
hem begut oli. 

Dit això, i explicant una mica la moció, la moció defensa, com no podia ser d'una altra manera, 
els senyors del Partit Popular, la democràcia, la llibertat de pensament de les persones, en 
aquest cas de presos polítics que estan a la presó, i exiliats, per pensar, simplement per pensar 
d’una manera diferent a la que pensen vostès. 

I d’alguna manera, tot i que la moció és conjunta, retornant amb els companys de la Crida, una 
mica, la moció, acabant-ho de parlar, es va trobar, doncs a faltar que a la moció hi afegíssim un 
tema clarament, un punt local, no?, i llavors ens agradaria fer una esmena, que, tot i que si 
s’aprova o no es tira endavant, l’esmena la votarem igualment a favor, però l’esmena vindria a 
dir que així mateix manifestem la ferma voluntat de fer tot allò que estigui a les nostres mans 
per treballar en la materialització de la voluntat popular, exposada el 21 d’octubre, inclòs l’inici 
del procés constituent en l’àmbit municipal. 

L’esmena seria aquesta, i ens agradaria que pogués ser afegida a la moció. De no ser així, 
doncs, la votaríem igualment, passa que... Val? 

Sr. Alcalde: A veure, el que sí que aquesta moció és la que està feta per l’Associació Catalana 
de Municipis, o sigui, és la que ha fet estàndard, d’acord a tots els municipis. Per tant, creiem 
que és bo mantenir la uniformitat en aquest aspecte, perquè la mateixa moció és la que es vol 
aprovar en tots els municipis.  

Per això intentem presentar les que són sempre doncs consensuades per associacions, o l’AMI 
o l’Associació Catalana de Municipis. 

Sr. Batlle: Sí, però, repeteixo, seguirem votant-hi a favor, el que passa que creiem que quan 
tenim personatges que atempten contra les llibertats, que s’està arrencant llaços a les 
carreteres, creiem que en l’àmbit municipal és realment important que l'Ajuntament s’hi 
involucri, perquè si no, doncs, no anem enlloc. 

Repeteixo, hi votarem a favor, però creiem que aquest punt no estaria més, que es reafirmi la 
decisió d’aquesta voluntat popular expressada tant l’1 d'octubre com el 21 de desembre, doncs 
que pugui ser inclosa a nivell municipal. Simplement això, gràcies. 

Sr. Alcalde: Podem fer que consti en acta això, però que la moció és l’estàndard que tenim 
entre tots, no?, però que consti en acta aquest aspecte, eh? 

Passem si de cas al Partit Socialista, després. 



Sra. Fernández: Hola, bona nit. Bé, nosaltres, sense entrar en el tema de l’esmena, la moció 
tal i com està, la votarem a favor, i la votarem a favor perquè sempre hem estat en contra de la 
presó preventiva dels consellers. I així ho hem manifestat en reiterades ocasions, tant fent 
manifestos publicats, com acudint a concentracions de protesta.  

Tot i que segurament no hauríem utilitzat aquest llenguatge èpic, que s’acostuma a utilitzar en 
aquest tipus de mocions. Però en el fons el que demana la moció hi estem a favor. 

Sempre hem dit que el conflicte que tenim a Catalunya no té una solució judicial, té una solució, 
ho ha de tenir una solució política. I bueno, ja que el Govern espanyol va optar per la via 
judicial, a veure si ho podia resoldre, com a mínim creiem que la justícia ha de ser com a mínim 
garantista dels drets dels imputats, i creiem que en aquest moment, en aquesta situació, no 
està sent garantista, no està garantint els drets dels imputats. 

Podríem parafrasejar el jutge Garzón, el Baltasar Garzón, que va dir que com que no pot ser 
d’una altra manera, hem d’acatar les decisions judicials però això no vol dir que estiguem 
d’acord amb elles i que no les podem criticar.  

Dit això, sí que vull remarcar que és veritat que en aquests últims mesos hem tingut mocions 
d’aquest tipus, de tot, moltíssimes, o sigui, hem protestat moltíssimes vegades, ens hem 
manifestat en contra de totes aquestes decisions judicials, i bueno, creiem que hem trobat a 
faltar demanar que, bueno, que se solventi la solució, que se solventi aquest conflicte, o que se 
solventi el problema de no tenir un Govern, de treure’ns de sobre del 155. 

Trobem a faltar que no es demani a les forces polítiques que poden formar Govern que ho 
facin, per recuperar les institucions catalanes, i tant que s’ha criticat el 155, creiem que és la 
manera de fer un Govern, intentar fer un Govern, encara que sigui d’una manera una mica 
precària, però buscar l’acord, buscar l’acord per formar un Govern i treure’ns de sobre el 155 i 
recuperar les institucions catalanes, i governar per la gent, que és el que s’ha de fer. 

M’agradaria fer referència a l’acord setè d’aquesta moció, que diu que “atenent a la crida del 
Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. Roger Torrent, aquest Ajuntament 
vol mostrar el seu suport a la crida unitària del President i a la plataforma “Espai Democràcia i 
Convivència”. Creiem que, a més de demanar la llibertat dels presos, es podria demanar, si us 
plau, que es formi Govern amb urgència, per aconseguir els objectius que té aquesta 
plataforma, que són la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i 
els drets i llibertats de la ciutadania. 

Sr. Font: Bé, d’Esquerra Republicana, sempre, nomenat com a portaveu, el Marc Tintoré, que 
és el portaveu de l’Equip de Govern, i serà ell qui defensarà aquesta moció, tot i que durant el 
Ple d’avui i en totes les mocions que hi ha, segurament hi haurà moments en què s’haurà 
d’intervenir. 



Només dir-li als senyors regidors del PP, això sí que els hi haig de dir, que han fet un discurs en 
el qual s’ha repuntat que si des d’Esquerra haguéssim fet el mateix, poder a les dues del 
dematí encara estaríem en aquí, perquè tenim molt més que dir, i vostè ha fet un discurs que 
és el meu plor a l’inrevés, totalment.  

Les mentides no surten pas d’aquí, sinó que crec que surten des d’allà, i no els culpo pas a 
vostès, vostès segueixen un llistat de coses que han anat apuntant i les han anat dient aquí, 
però saben que el que s’ha dit, i el que ha dit vostè, no és veritat. 

I passo la paraula al Marc Tintoré, que és el portaveu del grup del Govern de Premià de Dalt. 

Sr. Tintoré: Bé, bona nit a tothom. Bé, malauradament, és un tema molt injust i conegut per 
tothom, les mostres doncs de repulsa i petició d’alliberament són conegudes per tothom, només 
falta, doncs, ahir, sense anar més lluny, i òbviament el nostre Ajuntament, com no podia ser 
d'una altra manera, doncs, davant d’aquesta injustícia, doncs dona absolut suport. 

Tampoc entrarem molt en detall amb els senyors del Partit Popular, però deia “enèsima 
moción”. I les que facin falta, no en tingui cap dubte, que les que facin falta seran les que 
presentarà aquest Ajuntament. 

I no parli de democràcia, si us plau, no parli de democràcia quan el que fan són cops de porra 
perquè la gent pensa diferent. 

Sr. Alcalde: Molt bé, voleu fer una segona ronda, per part del Partit Popular?  

Sr. Ruffo: Sí, gracias, señor Alcalde. Señores del 155, el PSC, que visto lo visto les parece 
bien esta denominación, porque hasta votan a favor la moción. 

Con su voto de hoy vuelven a pisotear la memoria de socialistas que durante la dictadura sí 
fueron presos políticos y exiliados, y se confirma la venta de su ideario al Equipo de Gobierno 
desde hace ya casi un año. 

Y señor portavoz, aquest Ajuntament no la presentarà, la presentarà l’Equip de Govern. No 
parli en nom de l'Ajuntament. La moció la presenta l’Equip de Govern o el PdeCat, no pas 
l'Ajuntament, i si em permet, no serà vostè el que ens prohibeixi parlar de democràcia en una 
democràcia. 

Sr. Alcalde: Per part de la Crida? 

Sr. Batlle: Sí bueno, simplement lamentar que només consti en acta, una pena. De totes 
maneres, s’han parlat vàries coses, ara si de cas entrarem en debat. 

Parlen vostès de llenguatge èpic, jo en diria llenguatge realista, els presos polítics són presos 
polítics aquí i a qualsevol altre país, igual que els ostatges polítics.  



Molt breu, eh?, però quan parla vostè de treure el 155 de les institucions, bueno, no sé qui ha 
impulsat això, eh? El seu partit a nivell nacional juntament amb el Partit Popular són els que 
han permès que aquesta gent fiqui les urpes a les nostres institucions, i són còmplices dels 
botxins, sinó botxins i tot. 

Simplement això, i de totes maneres, que vostès hi votin a favor, doncs em sembla, bueno, em 
sembla bé, però una mica incoherent amb el llenguatge, quan fa quatre dies sortia en Paco 
Monleón dient que Espanya no era un estat feixista, que hi havia separació de poders, que no 
hi havia presos polítics. Em sembla una mica incoherent. De totes maneres, que la moció 
prosperi i que hi votin a favor, doncs em sembla bé, però llavors el que haurien de fer, potser, 
vostès, és deixar el seu partit, si tenen aquesta contradicció amb les seves sigles. 

No anem a entrar a debat amb el Partit Popular perquè normalment no serveix de res, però, 
ostres, no puc deixar de dir-los unes coses, a en Bernabé i a en Pedro, i és que puc entendre 
que vostès siguin nacionalistes, que els agradi l’himne d’Espanya, que s’apassionin amb la 
Roja, ho puc entendre tot, però que vostès no tinguin la sensibilitat de ficar-se al lloc de les 
persones que estan sofrint, que no tinguin el reconeixement de ficar-se en la misèria. Ara l’hi 
repeteixo. 

Que no tinguin la sensibilitat de ficar-se en la realitat, que és que hi ha una gran majoria 
d’aquest país que vol marxar, que no vol estar en un estat on es commemora la policia que 
està colpejant els nostres ciutadans, on s’està perseguint els professors, que no vol ser 
còmplice de tot aquest estat, el que vostès representen, em sembla una falta de sensibilitat 
impressionant, i amb això callo, perquè si no m’encenc. 

Sr. Alcalde: Senyor Font, voleu dir alguna cosa més? Algun comentari més? 

Sra. Fernández: Sí, bueno, nosaltres contestar que efectivament, nosaltres no utilitzaríem el 
mateix llenguatge en la moció. Si no els agrada que votem a favor aquestes mocions, bueno, 
ho sentim molt.  

Nosaltres no votem, no canviem l’ideari, em sembla que fa temps que estem votant, que estem 
manifestant la nostra repulsa a aquest tema. Vostès tenen un ideari, nosaltres no, i el fet que un 
partit, l’ideari del partit no són fets puntuals. No senyor, no són fets puntuals. Si vostès estan 
d’acord que la justícia no sigui garantista i no prengui les mesures que ha de prendre per 
garantir les llibertats i els drets de les persones, doncs nosaltres sí que estem d’acord amb 
això. 

Sr. Alcalde: Senyor Tintoré. 

Sr. Tintoré: Vostè deia que no van guanyar les eleccions el 21 de desembre, és cert, però 
sumi, sumi i tenim majoria parlamentària. 



I això de sumar ho poso entre cometes, perquè ho puc entendre, tenint en compte la Cristina 
Cifuentes i el Casado, que no saben sumar, veig que és recíproc. 

Sr. Alcalde: Bé, jo, per concloure, jo crec que això ja no és independència o no independència, 
ja va molt més enllà de la independència, això ja és de democràcia. I jo crec que cada vegada 
s’està veient, i crec que l’Estat espanyol cada vegada està quedant en més evidència, no 
només en resolucions de l’ONU, amb la justícia alemanya, etcètera, etcètera, que estan fent 
evident doncs que aquests temes, que potser en el seu inici, potser en el seu inici doncs hi 
havia dubtes, alguns tenien dubtes, alguns no en tenien cap dubte, doncs cada vegada està 
convencent més gent. 

I jo crec que de forma transversal hem de treballar tots i cada un de nosaltres, els que creiem 
en la democràcia, en crear aquest país nou, que sigui més just, que pugui viure tothom millor, 
pensin com pensin i de la manera que creguin, i que treballarem tots perquè cada vegada, tant 
qualsevol persona, sigui independentista o no independentista, pugui viure en un país millor. 
Això és el que per part de tots intentarem fer. 

I jo vaig tenir la sort d’estar tres dies abans de l’empresonament amb el Josep Rull, i realment 
saber que persones com aquesta, amb la seva família, amb les seves criatures, pel que han fet 
estiguin a la presó, doncs realment ja no és qüestió d’independència o no independència, és 
qüestió d’humanitat i qüestió de sentit comú, que aquesta gent no pot estar ni un dia més a la 
presó. 

Per tant, continuarem treballant perquè cada vegada tinguem un país més just, que hi hagi 
separació de poders, i que tota aquesta gent, tots aquests companys i companyes puguin estar 
a casa al més aviat possible. 

Per tant, passem a votació. 

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

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

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT D’ADHESIÓ AL MANIFEST DE 
LA PLATAFORMA “NO CALLAREM”. (R.E. E/001809-2018, DE DATA 06/04/2018) 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 



“Els últims anys hem viscut un increment de la repressió exercida sobre la llibertat d’expressió i 
manifestació. A les diferents actuacions de l’Audiencia Nacional actuant amb criteris polítics 
conservadors es va sumar la Ley Mordaza i la reforma del Codi Penal com a eines de censura i 
control. Les darreres condemnes dels cantants Valtònyc, Pablo Hasél, els judicis contra La 
Insurgencia, tuitaires, humoristes, periodistes i una llarga llista d’activistes socials, la retirada 
d’obres d’art o el segrest del llibre Fariña ens obliga a organitzar-nos per donar una resposta 
contundent. 

#NoCallarem mentre hi hagi lleis per emmordassar-nos. 

#NoCallaremos mentre hi hagi una sola persona represaliada a l’Estat espanyol per expressar-
se, actuar o pensar de manera contrària al règim. 

#NonCalaremos mentre hi hagi activistes perseguides per denunciar vulneracions de drets 
humans. 

#NunVamosCallar mentre es persegueixin persones tan sols per expressar opinions a les 
xarxes socials. 

#EzGaraIsilduko mentre es limiti la llibertat de creació artística, mentre es retirin peces d’art, 
mentre se censuri la literatura, mentre es coarti l’humor i la sàtira, mentre se censurin lletres de 
cançons. 

#NonCararam mentre es vulgui empresonar a cantants, humoristes, artistes, activistes. 

#NoCallarem mentre hi hagi persones a la presó per les seves idees. 

#NoCallaremos perquè demà pots ser tu. 

Per tot això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Sumar-nos als artistes, col·lectius, organitzacions i persones que donen suport a la 
Plataforma No Callarem, adherint-nos al seu manifest i aixecant-nos contra la censura i per 
la llibertat d’expressió. 

SEGON.- Comprometre’ns a seguir lluitant i aixecant-nos col·lectivament contra la censura i per 
la llibertat d’expressió. 



TERCER.- Publicar i difondre aquests acords i fer-los arribar a la Plataforma No Callarem, a 
l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació de 
Municipis per la Independència i l’Assemblea d’Electes de Catalunya.” 

Sr. Alcalde: Voleu afegir-hi alguna cosa o passem? 

Sr. Batlle: Sí, bueno, explico bàsicament de què va la moció. 

Molt breument, la moció és simplement perquè l'Ajuntament s’adhereixi al manifest de la 
Plataforma No Callarem, una plataforma que demana, doncs, la llibertat d’expressió doncs 
d’aquests artistes que, com no han parat de sortir últimament als telediaris, doncs estan 
empresonats, simplement per les seves lletres, no?, per la forma de les seves creacions, com 
per exemple tenim l’exposició censurada a ARCO, etcètera, etcètera, etcètera. I d’alguna 
manera, doncs, aquest manifest va en contra de tota aquesta injustícia espanyola per part de la 
injustícia i per part de l’Estat, mitjançant lleis mordassa, empresonaments a cantants, censurar 
artistes, com ja he dit, etcètera, etcètera, etcètera, i ara si de cas, entrem al que vindria a ser el 
debat polític més endavant. 

Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha comentaris? 

Sr. Bailón: Sí, muchas gracias, señor Alcalde. 

De nuevo, señores de la Crida, leyendo la moción y viendo que citan para defender la libertad 
de expresión, qué mejor que leer algunas frases de las letras de los raperos que mencionan, 
¿no? 

Por tener algo de información. 

“Un pistoletazo en el frente de tu jefe está justificado, o siempre queda expresar que le 
secuestre algún GRAPO. Tu bandera española está más bonita en llamas, igual que un puto 
Patrol de la Guardia Civil cuando estalla.” 

“A ver si ETA pone una bomba y estalla, o que explote un bus del PP con nitroglicerina 
cargada.” 

“Que tengan miedo como un Guardia Civil en Euskadi. Dicen que pronto se traspasa la cloaca 
de Ortega Lara, y muchos rumorean que Rubalcaba merece probarla.” 

“Complejo de zulo, mi casa, a ver si un día secuestro a alguno y le torturo mientras le leo el 
Argala.” 

“Sofía en una moneda, pero fusilada.” 



“Para todos aquellos que tienen miedo cuando arrancan su coche, que sepan que cuando 
revienten sus costillas brindaremos con champán.” 

Joder, qué libertad de expresión. 

“La constitución se viola como una puta. Pero con Publio Cordón los GRAPO tienen la culpa.” 

“Mataría a Esperanza Aguirre, pero antes le haría ver como su hijo vive entre ratas.” 

No sé qué decirles. Pero ¿de verdad creen que esto es libertad de expresión? 

¿De verdad creen que esto es creación artística? Ahí los gustos, pero vaya tela. 

Sr. Alcalde: Molt bé, més intervencions? 

Voleu intervenir? Si us plau, us demano respecte, som un poble amb llibertat d'expressió, fins a 
dia d’avui, fins que no ens diguin el contrari, llibertat d'expressió i respectem totes les opinions 
encara que no ens agradin. 

Sra. Fernández: Si, bueno nosaltres dir que votarem a favor de la moció perquè creiem que és 
correcta. Aquesta lletra que diu vostè és desagradable, grollera, sense gaire sentit. O sigui, es 
poden dir moltes coses sense ser desagradable, però jo crec que aquesta mateixa cançó, en 
altres circumstàncies, mai no haurien detingut aquest senyor ni li haurien posat una multa ni 
res. 

Estem en les circumstàncies que estem, molt sensibles, tots. Però no estic d’acord que una 
persona, pel que canti, per les lletres de les seves cançons, hagi d’anar a presó o hagi de 
pagar una multa elevada. 

Crec que no, i aquesta lletra, estic segura que en un altre moment la majoria de nosaltres ni 
ens hauríem enterat que existís aquesta lletra, com tantes altres que hi ha, molt desagradables. 

Jo crec que no es pot prendre la lletra d’una cançó per justificar que hagin d’anar a presó. 

Sr. Tintoré: Bé, nosaltres també la votarem a favor, òbviament escoltant la intervenció del 
senyor Pedro, home, la lletra segurament no ens agrada, però això tampoc és motiu, com bé 
deia l’Imma, per tant, la votarem, ens hi adherim i hi estem totalment d’acord. 

Sr. Alcalde: Doncs si de cas passem a votació. Voleu fer algun altre comentari? 

Sr. Batlle: Sí, senzillament que, bueno, com els agrada descontextualitzar les coses. Aquí 
aquesta gent no està jutjada per aquestes lletres, eh? Està jutjada per criticar el rei, la figura del 
monarca. 

Vull dir, i l’exposició d’ARCO, què? Per què va estar treta d’allà? 



Miri, una mica d’història, eh? En el passat, no sé si els sona el tema de les avantguardes, sí? 
Molts pintors d’avantguarda, per exemple podríem ficar per exemple el tema de Duchamp, 
Duchamp és un artista que treballa el ready-made, va penjar un orinal a la paret, criticat, i saps 
què simbolitzava, en aquell moment aquella obra? Que qualsevol persona podia crear art, fins i 
tot els obrers de les fàbriques que estaven creant aquells orinals. Aquestes obres van portar 
crítiques, l’art és crítica. El dia que l’art no sigui crítica apaguem i marxem. I a mi m’afecta 
realment com a artista que soc. 

I per tant que vostès descontextualitzin d’alguna manera treguin de context aquestes lletres i 
s’enfoquin en aquest únic objectiu, com fan normalment, que és la destrucció constant del 
moviment artístic, que simplement per reclamar, doncs, que es tingui llibertat, que es pugui fer, 
és que encara em pregunto a ARCO, quina raó hi havia per treure aquesta obra. 

I ho hem vist al llarg de la història, l’art és crítica, i si molesta, doncs molesta. 

Res més a afegir. 

Sr. Alcalde: Voleu fer algun comentari més? Algú vol afegir alguna cosa més? 

Doncs vinga, passem a votació. 

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

9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT CONTRA LA 
CRIMINALITZACIÓ DELS CDR I PEL RESPECTE A LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ. (R.E. E/
001809-2018, DE DATA 06/04/2018) 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 

“Diverses organitzacions han manifestat en els darrers dies, coincidint amb el 50è aniversari de 
l’assassinat de Martin Luther King: 

- La més ferma condemna de l’estat d’amenaça i persecució permanent a què s’està 
sotmetent a organitzacions i persones per part de certes institucions públiques i mitjans de 
comunicació pel simple fet de defensar la independència de Catalunya, atemptant greument 
contra el seu dret a la lliure expressió. 

- La denúncia de la voluntat absolutament abusiva de les institucions de l’Estat espanyol de 
criminalitzar organitzacions com els CDR (Comitès de Defensa de la República) i les seves 
accions pacífiques, amb acusacions del tot fora de lloc. 



Per tot això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Sumar-nos a la condemna de la criminalització que s’està fent, per part de la 
Fiscalia, mitjans de comunicació i partits com el Socialista, d’organitzacions com els CDR i de 
les accions de desobediència civil no violenta que duen a terme en defensa de l’aplicació del 
resultat de les urnes. 

SEGON.- Comprometre’ns com a Ajuntament a garantir que es respectin els drets i la seguretat 
de les persones que participin d’aquestes organitzacions i accions. 

TERCER.- Vetllar per evitar accions contra la llibertat d’expressió que s’estan duent a terme per 
part de persones o grups al nostre municipi. 

QUART.- Publicar i difondre aquests acords i fer-los arribar a l’Associació Catalana de 
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació de Municipis per la 
Independència i l’Assemblea d’Electes de Catalunya.” 

Sr. Alcalde: Endavant. 

Sr. García: Bé, aquesta moció, òbviament, és molt d’actualitat, i al final tot es remunta a l’1 
d'octubre, l’1 d'octubre i els dies anteriors vam veure com la ciutadania es va autoorganitzar 
com mai, va ser una veritable mostra d’apoderament popular, des de baix, per tal de defensar 
el bé comú més preuat, la democràcia, la llibertat i el dret de poder expressar i de poder decidir 
el nostre futur. 

Des de llavors, el moviment popular que es va crear en aquell moment, ha seguit creixent, tot i 
la persecució i la criminalització que ha anat en augment per part de l’Estat i les institucions de 
l’Estat, fins a arribar al punt en què ens trobem ara, un punt entre macabre i surrealista, en què 
s’acusa de terrorista gent que fa el que s’ha fet sempre a les vagues generals, tallar carreteres, 
fer piquets. Qualsevol acció no violenta que es fa servir per defensar els drets en una situació 
tan greu com la que estem i de la qual hem parlat anteriorment. 

En canvi, d'altra banda, el que tenim són que els grups feixistes són cada com més impunes, i 
passen coses com una mica el que comentàvem en aquesta moció, que aquí mateix, al 
Maresme, hem vist exemples en el nostre poble, hi ha gent que campa lliurement per aquí, no 
només arrencant cartells, arrencant senyeres, arrencant llaços, sinó que a més es dediquen a 
amenaçar la gent, la gent que va pel carrer tranquil·lament, els amenacen amb cúters i amb la 
cara tapada, tallant el trànsit per poder-los intimidar sense que ningú hi faci res. 

Per això considerem que és molt important aquesta moció, no només per anar contra la 
criminalització dels CDR i reclamar com a Ajuntament la importància de la llibertat d'expressió, 
sinó que a més, a diferència de la moció que s’ha presentat d’urgència, que se’ns ha comentat 



avui mateix, i que d'altra banda, no entenem que es presenti una moció d’urgència, quan 
aquesta la vam presentar fa uns quants dies, i la vam debatre fa una setmana, creiem que és 
important també remarcar que en aquesta moció estem demanant que a nivell municipal s’actuï 
i es garanteixi els drets i la llibertat d'expressió de la ciutadania per evitar episodis com aquest 
que comentàvem. 

Per tant, tot el suport als CDR, com ahir es va expressar a la manifestació, i a altres que hi ha 
hagut anteriorment, tot el suport a l’autoorganització popular i tot el suport a la reclamació de la 
llibertat d'expressió i de la consecució dels objectius que es van votar l’1 d'octubre i es van 
reivindicar de nou el 21 de desembre. 

Sr. Alcalde: Molt bé, més intervencions? 

Sr. Bailón: Bueno, antes quisiera preguntar al portavoz del grupo de gobierno, Don Marc, si 
vamos a votar esta moción, vamos a votar también la de urgencia, se adhieren, ¿cómo lo 
vamos a hacer?, porque es más que nada para evitarnos doble argumentario, etcétera.  

Sr. Tintoré: Sí, aquí, per ordre, com que és per urgència, doncs s’ha de votar al final, 
diguéssim, dins de les mocions, val? Llavors, jo entenc que la Crida no la voldrà retirar, no?, 
per tant, han de votar aquesta. 

Sr. Bailón: Bien, respecto al argumentario, otra vez, como ha dicho mi compañero Bernabé 
antes, monotema, no creemos que sea una moción que haga que el pueblo tenga mejores 
calles, que el pueblo tenga mejores servicios, que el pueblo tenga, cómo decirlo, mejoras para 
todos los ciudadanos, así que no vamos ni a entrar a debatir, porque nos parece una pérdida 
de tiempo. Muchas gracias. 

Sr. Alcalde: Molt bé, voleu intervenir? Vale, la de després. Vols comentar algo? 

Sr. Tintoré: Bueno, aquí comentar, com bé es deia, òbviament, aquest Equip de Govern està 
totalment en contra de la criminalització dels CDR, l’únic que, com s’ha dit, hem presentat per 
urgència la que justament es va presentar la setmana passada dins el Parlament de Catalunya, 
per Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP, per tant, ja sabeu la nostra línia, que 
ens adherim al que faci falta, però sempre seguint la línia més oficial i amb més recolzament 
per part de les entitats i en aquest cas del Parlament de Catalunya. 

Per tant, nosaltres, la que sí que hi votarem a favor és la que presentem última. 

Sr. Alcalde: Voleu afegir alguna cosa? 

Sr. García: Bueno, preguntar, això vol dir que votareu en contra d’aquesta moció perquè com a 
Ajuntament no us voleu involucrar en defensar la llibertat d'expressió quan passen coses al 
nostre poble, que hi votareu en contra...? 



Sr. Alcalde: L'Ajuntament no cal que es manifesti per aquests temes. l'Ajuntament té l’obligació 
de defensar la llibertat d'expressió. El que passa és que el que fem nosaltres, que aquesta 
moció que va consensuar els tres partits, CUP, Esquerra PDeCAT, és la que creiem que s’ha de 
presentar a l'Ajuntament de Premià de Dalt, que és la consensuada pels tres partits. Jo us 
demanaria que la vostra la retiréssiu i aprovéssim aquesta. 

I la llibertat d'expressió i de tot està garantida per l'Ajuntament de Premià de Dalt, no cal dir res 
més. Però és la moció consensuada pels tres partits, entre ells el vostre. 

Per tant, com que habitualment sempre feu això de presentar les mocions sense cap voluntat 
de consens i d’aquesta manera, el que fem nosaltres és presentar la que ens aproven els 
nostres partits. 

Sr. García: És a dir, a veure, nosaltres, com a Ajuntament, tenim un lloc que és on es debaten 
les mocions, que és la Junta de Portaveus, que ens vam reunir dilluns passat, i vam portar 
aquesta moció presentada anteriorment per debatre-la allà. 

Allà se’ns va dir: “Potser us farem alguna esmena”, i de cop el mateix dia del Ple, a última hora, 
quan ja tancava l'Ajuntament, ens arriba una moció, que si és la del Parlament ja feia uns dies 
que s’havia aprovat. 

Sr. Alcalde: No, la de Parlament era la que s’havia de presentar el divendres, que el Ple del 
Parlament es va suspendre. Per tant, per això la presentem per urgència, perquè es va 
presentar, es va fer el dijous o divendres de la setmana passada, i a nivell municipal no es pot 
votar una proposta municipal que s’havia de consensuar a la reunió de dilluns. 

I fins avui no ens ha arribat aquesta proposta, va ser el divendres pel Ple d’investidura, i ens ha 
arribat avui. 

Per tant, el que us demanem és que retireu aquesta i aprovem tots junts que els vostres partits 
són aquesta, que és la consensuada per part de tots. 

Sr. García: Sí, però és que aquí estem perdent, a part que això passa sovint, que presenteu 
mocions per urgència, i després us queixeu quan ho faríem nosaltres, aquí s’està demanant 
que a nivell municipal, i ho torno a reiterar, hi hagi un compromís explícit per defensar la llibertat 
d'expressió de la gent que s’ha vist vulnerada darrerament. 

Sr. Alcalde: Ho afegim en aquesta. Ho afegim a la consensuada per tots. 

Sr. García: Crec que seria més fàcil fer-ho al revés. 



Sr. Alcalde: No, perquè aquesta és la que han aprovat tots els grups polítics, al Parlament. No 
és més lògic agafar la que està consensuada per part de tots, i no anar per lliure com sempre 
feu? No anar per lliure, sinó fer el que és consensuat? 

Sr. García: A veure, un moment. La falta de respecte de dir-nos que quan anem a una Junta de 
Portaveus amb una moció que anem amb voluntat de consensuar-la, i ara se’ns diu que no 
l’hem consensuat, no l’hem consensuat perquè vosaltres vau dir que ens enviaríeu una 
esmena. 

Sr. Alcalde: El fet és que dic que ens ha arribat una moció feta pels partits, consensuada pels 
tres partits que representem en el Parlament, que és l’òrgan, i aquesta moció és la que ha 
aprovat la CUP, aquesta moció. 

Sr. García: I això treu que puguem aprovar també l’altra a nivell municipal? Per què no 
aprovem les dues? 

Sr. Alcalde: Per què no aprovem aquesta afegint això? 

Sr. García: Per què no aprovem les dues? 

Sr. Alcalde: Perquè és la que ens dona a nosaltres, la que tenim consensuada entre tots els 
partits. 

Sr. Batlle: Perdona una cosa, aquí el problema jo crec que és que sempre que hi ha mocions 
d’aquestes de cop apareix la de l’Equip de Govern per urgència, amb una altra moció. Quin és 
l’objectiu d’això? 

Sr. Alcalde: La urgència és que el divendres, que tenim una moció feta del divendres. 

Sr. Batlle: Josep, un moment, parlo un moment i ara em contestes. Si no, es converteix en un 
debat, això. 

L’objectiu quin és, al final, aprovar una moció per consens? 

Sr. Alcalde: Correcte. 

Sr. Batlle: Correcte. Llavors, per què sempre passa el mateix? Per què sempre esteu entrant 
mocions que nosaltres presentem, i de cop, per urgència n’entreu una altra. No serà que potser 
l’objectiu és sortir de la Pinassa amb la moció presentada del Govern? 

Nosaltres, escolta una cosa, nosaltres, evidentment, votarem a favor de les dues, i agraïm 
doncs que afegiu aquests punts de la vostra moció. El que nosaltres no creiem coherent és 
retirar aquesta moció, que a més creiem que va un pas més enllà. Si ho enteneu bé, si no, 



doncs és el vostre problema, no el nostre. Nosaltres serem coherents i votarem a favor de la 
vostra. 

Sr. Tintoré: Simplement, a veure, a vegades les mocions, tot i que es presenten dins el límit, 
arriben a última hora. Nosaltres no et podem dir a la Junta de Portaveus per què no l’hem pogut 
tractar, perquè ens arriba aquell mateix moment. 

Llavors, el que fem és: en quina situació es troba, el partit què fa en aquest cas, i ens hem de 
moure. I llavors, quan trobem, trobem altres mocions, que són les que presentem. A nosaltres, 
presentar per urgència, a no ser que sigui un tema, doncs, candent, diguéssim, no ens agrada, 
perquè moltes vegades no ho podem fer d’una altra manera, perquè ens arriba a l’últim dia. I 
nosaltres també ho fem, eh?, que ho entenc perfectament. 

Però aquest és el motiu, en una Junta de Portaveus poques mocions acabem consensuant allà 
mateix, perquè no les hem pogut debatre. 

Sr. Batlle: Mira, Marc, jo, i acabem aquí el tema, creiem que això passa constantment, és 
sovint, per tant, a més, creiem que la nostra moció porta certes coses que aquesta no porta, 
sobretot a nivell municipal i per coherència no la retirarem, el que sí que crec és que el proper 
dia, i sabent-ho, perquè fins a dia d’avui sempre ha passat el mateix, s’ha presentat per 
urgència, però si aquest matí has rebut la moció i saps que la Crida en presenta una, no costa 
res fer una trucada, trucar i arribar a un consens abans de portar-la al Ple. Crec que si realment 
això és el que es vol tirar endavant el camí és un altre. 

Sr. Alcalde: En aquest aspecte, el més lògic seria, els grups que sabem que estem en la 
mateixa línia, abans que es presenti, que sempre presenteu a última hora, o a últim moment, 
consensuar-ho prèviament amb els grups que sabem que estem. Però com que voleu anar per 
lliure, escolta’m... 

Sr. Batlle: Josep, nosaltres l’hem presentat... 

Sr. Alcalde: És legítim. 

Sr. Batlle: No, perquè estàs mentint. 

Sr. Alcalde: No, no, no. 

Sr. Batlle: Home, sí, estàs mentint. 

Sr. Alcalde: No, no, no. 

Sr. Batlle: Home!  

Sr. Alcalde: En quin moment heu presentat aquesta moció? 



Sr. Batlle: A data de quina està presentada la moció? Aquesta moció ha estat fins i tot 
debatuda a la Junta de Portaveus. Fa una setmana, dilluns passat. 

Sr. Alcalde: A l’últim moment, a l’últim minut de la Junta de Portaveus. Mai quan arriba una 
moció a la Junta de Portaveus lo lògic és, nosaltres el que fem és, abans de presentar una 
moció a la Junta de Portaveus, la consensuem, perquè la Junta de Portaveus siguin només els 
fets concrets. 

En aquest sentit, és el que fem sempre. 

Sr. García: Això és mentida. 

Sr. Alcalde: El que passa, que vosaltres, per tenir aquesta, per fer la performance, el que sigui, 
voleu anar per lliure i fer el que vosaltres vulgueu. Aquí, el que fem nosaltres sempre és 
aprovar el que ens manen els nostres partits polítics, que són els que tenen representació al 
Parlament. 

Si voleu, afegim aquest aspecte aquí, però la moció que és la nostra, la dels nostres grups, el 
vostre també, és la que hi ha aquí. 

Sr. Batlle: Bueno, a la Crida hi ha molta gent molt diversa, però bueno, dit això, és que si no no 
acabarem mai el tema. L’únic que t’agrairia és que no mentissis. Nosaltres hem entrat la moció, 
ara no me’n recordo, la va entrar en Carlos específicament, i no sé quina data, mira el registre, 
però almenys fa una setmana i algo que està presentada. 

Sr. Alcalde: La presenteu a l’últim moment. 

Sr. Batlle: A l’últim moment és presentar-la per urgència com esteu fent vosaltres. 

Sr. Alcalde: Lo lògic és que abans de presentar a la Junta de Portaveus això es pugui 
consensuar, i més amb un tema, aquest, que és tan sensible. El que passa, que voleu anar per 
lliure, sense cap negociació prèvia. 

Sr. García: A mi em sembla una falta de respecte dir això quan aquesta moció justament ha 
entrat abans que les anteriors, va entrar dijous. 

Sr. Alcalde: Falta de respecte? Teniu la pell molt fina. Quan se us critica teniu la pell molt fina. 
Vosaltres podeu dir el que vulgueu, però quan us critiquen teniu la pell molt fina. 

Sr. Batlle: M’estàs dient que l’he presentat tard. 

Sr. Alcalde: No, el que dic és que a la Junta de Portaveus s’hauria de presentar, com a mínim 
comentar aquesta moció entre tots. 

Sr. García: Però si això és el que hem fet! Presentar-la a la Junta de Portaveus. 



Sr. Alcalde: No, comentar-la prèviament, consensuada. 

Sr. García: El dijous anterior, la Junta va ser dilluns. 

Sr. Alcalde: I a més amb temes que són comuns. 

Sr. García: Si en cinc dies no heu tingut temps de mirar-la, no crec que sigui problema nostre, 
quan vosaltres l’envieu el mateix dia, és que de veritat. 

Sr. Alcalde: Molt bé, doncs si de cas passem. Algun comentari més? 

Passem a votació d’aquesta moció. Voleu continuar deixant-la? 

Sr. García: Home, clar. 

Sr. Alcalde: Sí? Vinga. Doncs passem a votació. 

➢ Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA), 14 vots en contra (PDeCAT, 
PSC, Sr. Josep Font, regidor d’ERC-AM, i PP) i 1 abstenció (Sra. Emma Escolano, 
regidora d’ERC-AM) dels membres que integren la Corporació. 

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

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A LA CREACIÓ DELS 
CONSELLS DE BARRI. (R.E. E/001809-2018, DE DATA 06/04/2018) 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 

- “Atès que no s’ha garantit la representativitat dels diferents barris en la composició del 
Consell de Poble. 

- Atès que la presència i la proporcionalitat de persones dels diferents barris en la composició 
final del Consell de Poble, així com en les persones que van sol·licitar formar-ne part, no és 
gaire elevada. 

- Atès que existeixen multitud de situacions i problemàtiques de caràcter territorial que cal 
abordar des de la proximitat dels barris. 

- Tal com vam demanar quan es va debatre el reglament de participació ciutadana. 

Proposem l’adopció dels següents 

ACORDS 



PRIMER.- Iniciar el procediment per a la creació dels Consells de Barri als diferents barris de 
Premià de Dalt. 

SEGON.- Cercar i aplicar procediments que aconsegueixin una àmplia participació i implicació 
de persones dels diferents barris en cadascun dels seus corresponents Consells de Barri, així 
com en les qüestions municipals en general. 

TERCER.- Tenir en compte la representativitat territorial per a futurs canvis o ampliacions en el 
Consell de Poble, així com per a possibles nous consells. 

QUART.- Publicar i difondre aquests acords i fer-los arribar al Consell de Poble, així com a 
entitats i col·lectius que actuïn a nivell de barri en els diferents territoris.” 

Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha més comentaris? 

Sr. García: Bé, ara se’m fa difícil parlar d’un altre tema, amb aquest absurd. Però bueno. 

Els Consells de Barri, nosaltres sempre hem demanat des del principi que es treballi en la 
participació ciutadana al màxim possible, des que vam néixer, i ara creiem que era un bon 
moment, ara que s’ha creat el Consell del Poble i s’ha fet la primera reunió, doncs creiem que 
era un bon moment per començar a debatre la possibilitat d’altres consells. 

Altres consells que es van incloure la possibilitat de crear-los en el Reglament de Participació 
Ciutadana, amb el qual estàvem totalment d’acord, sobretot en aquests aspectes, i en aquest 
cas creiem que és molt important la creació de Consells de Barri perquè ara mateix tenim un 
Consell del Poble que sí, ha de representar tot el poble, però òbviament no hi ha la 
representativitat suficient dels diferents barris. 

Per tant, per un banda demanem que això en un futur es pugui millorar, perquè els diferents 
barris estiguin més proporcionalment representats en el Consell de Barri, com era el que es 
deia originalment en el Reglament, i d'altra banda, demanem que aquests Consells de Barri 
que estaven previstos en el Reglament es comencin a crear, aquí no estem posant cap termini, 
no estem posant una data fixa, però sí que creiem que és important que es comenci a treballar 
per tal que tots els barris tinguin possibilitat de participar en la vida política del nostre poble. 

D'altra banda, també dir que això ve una mica lligat amb altres opcions que hem demanat 
anteriorment, que se’ns han votat en contra, com el fet que el Consell del Poble es pugui reunir 
no només a la Casa de la Vila, sinó que també vagi rotant pels diferents barris, i que es deixi 
entrar el públic per poder tenir una participació més completa i més territorialitzada. 

No ha sigut així, no se’ns va votar a favor d’aquella proposta, i això encara ens reforça més en 
la necessitat d’anar treballant en aquests Consells de Barri per apropar la participació de la 
ciutadania, que al final és la manera d’escoltar la veu del poble. 



Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha comentaris? 

Sr. Bailón: Sí, muchas gracias, señor alcalde. 

Así haciendo un poco de cálculo por encima, es como la duodécima moción referente a un 
consejo sobre aquel consejo sobre el otro consejo, y esto, sinceramente, desde el Partido 
Popular, nos parece una gran falta de respeto hacia los técnicos que han estado trabajando 
tanto, tanto, tanto y tanto, como hacia el regidor que antes cotejaba este, participación 
ciudadana, como la regidora que tenemos actualmente, y obviamente vamos a volver a votar 
en contra, como hemos hecho las duodécima veces, si no estoy equivocado, discúlpeme si me 
he dejado alguna por contar. 

Porque creemos que se ha hecho un gran trabajo con el Consejo del Pueblo y creemos que 
ese Consejo del Pueblo pues se puede ir modificando, sí, pero poco a poco, vamos a dejar que 
el Consejo del Pueblo empiece por favor a trabajar, que lleva, como aquel que dice, no ha 
nacido aún, y ya le queremos dar una carrera universitaria, joder. 

Entonces, perdonen la palabra. 

Ha sido, no ha sido adecuada, y espero que me disculpen. 

Y nada, nuestro voto será en contra. 

Sr. Alcalde: Voleu intervenir? 

Sra. Fernández: A veure, els Consells de Barri no és una cosa que no es pugui fer més 
endavant. Entenem que ara no cal fer Consells de Barri. 

Respecte al que diu vostè de la proporcionalitat dels diferents barris a la composició final del 
Consell del Poble, doncs entenem que hi ha una proporcionalitat. 

O sigui, hi ha tres persones, del nucli antic, que és on van arribar més sol·licituds per estar 
inscrits al registre, i una persona del barri Santa Anna i una persona del barri del Remei. Potser 
falta algun barri, és veritat, però és que tampoc no vam tenir gaires inscripcions de persones 
d’altres barris. 

Però els Consells de Barri vostès volen que es fiquin en la vida política, però és que els 
Consells de Barri al final parlaran del seu barri, de les necessitats que tenen al seu barri. Està 
molt bé, però a mi m’agradaria parlar amb les associacions de veïns, a veure si hi ha necessitat 
de fer un Consell de Barri en cada barri. Entenc, eh? 

I entenc la seva proposta, que no em sembla malament, però potser més endavant. Ara mateix 
els votarem en contra però perquè creiem que hem de deixar caminar una mica el Consell del 
Poble.  



Saben que crear òrgans implica un tema burocràtic una mica avorrit i una mica lent. 

Llavòrens, creiem que parlant amb les associacions, si realment hi ha algun tema en els barris 
que és important de tractar, es pot fer una comissió, es pot muntar una taula, resoldre aquests 
problema, és molt més ràpid, és més efectiu que haver de crear un òrgan com és un consell 
per tractar aquests temes. 

A més, l’altre dia els ho vaig dir, i és veritat, o sigui, fins i tot a la Diputació, que hem parlat, 
cada vegada són menys partidaris d’aquests petits òrgans permanents, perquè acaben 
desvirtuant i no són efectius. 

Nosaltres creiem que es pot solucionar d’una altra manera, però si més endavant considerem 
que s’ha de fer un Consell de Barri o hi ha algun barri que ho demana, cap problema, es poden 
fer. El que creiem és que ara mateix potser no és el moment. 

Bé, potser més endavant, però ara mateix creiem que no és el moment de fer-ho, d’iniciar 
aquesta tramitació. Més endavant potser sí, si els barris ens demanen que fem aquests 
consells. 

Hem d’escoltar la gent dels barris. 

Sr. Tintoré: Bé, una mica recolzar el que s’ha dit, tot just tenim el Consell del Poble, deixem 
que camini una mica, segurament que pot fer de paraigua i pot recollir diverses inquietuds que 
es puguin proposar en un futur, però bé, com bé dèiem, tot just se n’acaba de crear un, s’ha de 
fer un reglament, el sorteig, la feina que comporta, i escolta, com bé diu l’Imma, la Diputació 
cada vegada diu que els consells són menys efectius, i després jo volia destacar una cosa. 

Tenim les associacions de veïns, com és l’Associació de Veïns del Barri del Remei, de Santa 
Anna, o de la Floresta, que el que fan, ja ens fan d’altaveus i de necessitats que tenen els 
veïns, quan és així, es fan reunions i a veure, segurament no és del tot el mateix, però la 
finalitat principal sí que ho és, i les associacions de veïns ho supleixen bastant, amb això. 

Per tant, en aquest cas, hi votarem en contra, amb aquesta finalitat. 

Sr. Alcalde: Hi ha més intervencions? 

Sr. García: Bé, a veure, una mica, resumint, per una banda, òbviament, com s’ha dit, no és el 
mateix una associació de veïns que un consell de participació ciutadana, i creiem que són 
coses complementàries, i que una cosa no treu l’altra. 

Justament això pot facilitar la participació de barris que no tenen associació o dels barris que sí 
que en tenen, perquè no és exactament la mateixa funció. 



D'altra banda, doncs sí, el Consell del Poble s’ha creat ara, però tampoc considerem que 
justament, com que la burocràcia molts cops és lenta, doncs justament poder començar el 
procediment per poder tenir Consells de Barri en un futur, no creiem que sigui mala idea anar-
ho fent. 

D'altra banda, també, remarcar que el fet que en el Reglament de Participació Ciutadana es va 
justament regular que es podria fer la creació d’aquests Consells de Barri, es contradiu una 
mica amb que ara sembla que tothom diu que no són necessaris, en el fons. 

Per tant, si no són necessaris no sé per què es van aprovar. Si es van aprovar entenc que era 
perquè sí que ho són. La Diputació pot dir que hi ha casos on no funcionen tan bé, i hi ha casos 
de tot, en això podríem entrar, però al final tot depèn de com es dinamitzi i de com es faci.  

Els Consells de Barri poden tenir justament una interrelació amb el Consell del Poble. 

Al final el que considerem és que això facilita la participació de la gent dels diferents barris, i 
que no només han de demanar-li a l’associació de veïns que volen crear un Consell de Barri o 
demanar-li al Govern que volen crear un Consell de Barri, sinó que això facilita que justament la 
participació en aquests diferents territoris es pugui desenvolupar. 

Per tant, no veiem que sigui cap mala idea poder començar a treballar en això. 

Si puc afegir una cosa que em deixava, a nivell de representativitat, que justament és veritat 
que hi ha persones dels diferents barris en el Consell del Poble, però justament creiem que el 
problema és això, que la gent que va sol·licitar formar part del Consell de Barri va ser 
majoritàriament del casc antic, i per això hi ha aquesta sobrerepresentació, perquè al final al 
barri Santa Anna hi ha una població molt gran i no està tan representada. 

Llavors considerem que justament per això és important que, ja que el Consell del Poble no ha 
pogut arribar tant a tots els barris, doncs això és una manera de poder arribar als que no s’ha 
arribat tant. 

Sr. Alcalde: Molt bé, 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. 

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A LA CREACIÓ DEL 
CONSELL DE JOVES. (R.E. E/001809-2018, DE DATA 06/04/2018) 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 



- “Atès que la mitjana d’edat dels integrants del Consell de Poble és més aviat elevada, així 
com de les persones que van sol·licitar formar-ne part. 

- Atès que ha estat una de les demandes que ha sortit en diverses ocasions en l’elaboració 
del Pla Local de Joventut. 

- Atès que sovint els i les joves del poble reclamen tenir oportunitats de participar en les 
decisions i polítiques municipals. 

- Atès que cal garantir que es tractin algunes temàtiques i problemàtiques que preocupen i 
afecten més específicament a les persones joves i no tant a altres sectors de la població, i 
que siguin elles mateixes les qui les tractin. 

- Tal com vam demanar quan es va debatre el reglament de participació ciutadana. 

Proposem l’adopció dels següents 

ACORDS 

PRIMER.- Iniciar el procediment per a la creació del Consell de Joves de Premià de Dalt. 

SEGON.- Cercar i aplicar procediments que aconsegueixin una àmplia participació i implicació 
d’aquest grup de població en aquest Consell i en les qüestions municipals en general. 

TERCER.- Tenir en compte l’edat per a futurs canvis o ampliacions en el Consell de Poble, així 
com per a nous consells. 

QUART.- Publicar i difondre aquests acords i fer-los arribar al Consell de Poble i als Punts 
d’Informació Juvenil.” 

Sr. Batlle: Bé, sí primer, bueno, dir-li a l’Emma, donar-li les gràcies encara que sigui pel gest 
aquest d’abstenir-se a la votació anterior, i doncs que ens hem informat que des de la Regidoria 
de Joventut que ella porta doncs s’està treballant en aquest àmbit. 

Segurament nosaltres tinguem moltes propostes que poden ampliar-se encara més amb 
aquestes mires, com el treball en xarxa amb el cau, per exemple, o amb altres entitats juvenils, 
i d’alguna manera tornant al gest que tu has tingut abans, si et sembla bé la deixaríem sobre la 
taula i en parlaríem més endavant. 

Sr. Alcalde: Molt bé, doncs queda retirada. 



Sra. Escolano: Puc contestar? No té res a veure una cosa amb l’altra. El gest que he tingut 
abans és perquè crec en la meva coherència. 

M’agrada que la deixeu de banda perquè, com ja vaig parlar amb el Carlos, estem treballant, no 
només estem treballant, sinó que ja l’hem acabat, el Pla Jove, vosaltres hi heu col·laborat, hi 
heu treballat, vosaltres, molts joves, els tècnics, tot el Govern, molta gent del poble, per tenir, 
aconseguir aquest Pla Jove, a dins hi ha propostes d’aquestes, d’aquest caire, i ja està obert a 
més propostes. 

Per tant, ara mateix, votar això, quan el que tinc ganes és de tenir el Pla Jove a la mà i 
començar a arremangar-nos i començar a treballar, doncs us agraeixo que la deixeu de banda, 
gràcies. 

Sr. Batlle: Ho lligava amb el tema del diàleg, abans. 

➢ A proposta del Grup Municipal de la Crida, s’acorda DEIXAR SOBRE LA TAULA la 
present moció. 

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER INSTAURAR LA PLAÇA 
DE LA REPÚBLICA. (R.E. E/001891-2018, DE DATA 11/04/2018) 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 

- “Atès que el passat octubre la societat civil va votar en referèndum sobre l'autodeterminació 
de Catalunya. 

- Atès que el resultat de la consulta va ser clarament a favor de la constitució d'un nou Estat 
català en forma de república. 

- Atès que la consulta va ser defensada per la ciutadania tot i la violència per part dels cossos 
policials de l'Estat espanyol. 

- I per tal de retre homenatge a la consulta i a la mobilització ciutadana en defensa de la 
llibertat de vot i d'expressió. 

Proposem l’adopció dels següents 

ACORDS 

PRIMER.- Manifestar la voluntat d’iniciar o de demanar que s’iniciïn els procediments 
establerts, mitjançant els òrgans competents, per tal de sol·licitar que es canviï el nom de 
l’actual parc Jordi Pujol pel de plaça de la República Catalana. 



SEGON.- Manifestar la voluntat d’iniciar o de demanar que s’iniciïn els procediments establerts, 
mitjançant els òrgans competents, per tal de sol·licitar que es col·loqui a la futura plaça de la 
República Catalana una placa o monument en homenatge a les persones que van defensar l’1 
d’octubre la llibertat d’expressió davant la repressió exercida per part de l’Estat espanyol. 

TERCER.- Publicar i difondre aquests acords.” 

Sr. García: Bé, aquesta moció, bueno, ja s’explica clarament, això va lligat amb propostes que 
hem fet anteriorment, però en aquest cas amb un nou sentit. 

El que es demana és que, justament com s’està fent a molts municipis, es destini un espai 
públic i del municipi que es pugui anomenar plaça de la República, o podríem trobar altres 
propostes que han sortit en altres ocasions, com plaça de l’1 d'Octubre o alguna altra proposta 
que es pugui proposar des de la ciutadania, que també pensem que podrien sortir altres idees 
relacionades amb això. 

El que demanem és que en aquest cas un espai cèntric del municipi, com és la plaça Pujol, la 
qual ja hem reclamat anteriorment que considerem que almenys hauria de poder debatre’s que 
aquest nom no segueixi estant-hi, per tot el tema judicial en què està involucrat l’expresident i la 
seva família, i per tot el que això suposa. 

Per tant, ens reiterem en el fet de demanar que aquests honors, es pugui debatre la seva 
retirada, perquè recordem que això ho hem proposat anteriorment en dues ocasions, i ni tan 
sols la proposta va arribar al Ple, es va vetar el fet que es pogués debatre sobre això. 

Ara agraïm que com a mínim es pugui debatre sobre el tema, i el que proposem és això, un 
canvi de nom que alhora reforci aquesta voluntat de reconèixer per part de l'Ajuntament, per 
part de les institucions, la importància dels fets de l’1 d'Octubre , i de la República que va 
defensar la ciutadania amb cossos i ànimes. 

Sr. Alcalde: Més intervencions? 

Sr. Bailón: Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, celebramos que haya alguna 
moción con calibre de pueblo. 

Por otra banda, sí que nos parece bien cambiar el nombre de plaza Jordi Pujol, pero no nos 
parece bien poner el nombre que ustedes proponen, más que nada, porque, siguiendo un poco 
la línea del discurso de todo el Equipo de Gobierno, lo que no queremos es una confrontación 
entre nuestros vecinos y no queremos que se creen subdivisiones por culpa de renombrar una 
plaza. 

Así que, siguiendo su ejemplo, damos esta explicación y decimos que votaremos en contra. 



Sr. Tintoré: Bé, primer de tot, com sabeu els companys de la Crida, que fer una moció doncs 
no és el reglament legal, no?, per fer un canvi de nom de via. La seva aprovació sí, però no la 
petició o un acord via moció. 

El que nosaltres sí que hem fet ha sigut presentar per instància, que és el reglament oficial en 
aquest cas, per, quan sigui el moment, doncs el canvi de denominació d’espai públic per plaça 
d’1 d'Octubre del 2017. 

Entenem que aquest nom, doncs, és més transversal, poder, que bueno, doncs, la gent aquell 
dia va poder votar que sí, abstenció o no, i també és un homenatge a tota la gent que va 
defensar el dret a votar malgrat la violència de l’1 d'octubre. Per tant, això és el que hem fet, i el 
que és la moció, doncs la votarem en contra. 

Sr. García: Bé, en primer lloc se’ns diu que una moció no és el correcte, dir que això que han 
dit que han presentat com a instància aquest matí se’ns ha enviat que ho presentaven com a 
moció, per tant tampoc ho entenem. 

Ja no enteníem el fet que s’entri una altra moció un altre cop repetint una cosa que estàvem 
demanant. 

El nom, òbviament, no ens discutirem amb el nom, a nosaltres ja ens sembla bé que es digui 
plaça de la República Catalana o plaça de l’1 d'Octubre, òbviament, i de fet el que proposem no 
és només que es canviï el nom, sinó que s’instal·li una placa o monument commemoratiu en 
homenatge a les persones que van fer possible l’1 d'Octubre. 

Això, en la proposta seva no s’hi inclou, i a més en la proposta seva bàsicament es diu que si 
en algun moment la plaça Jordi Pujol deixa de dir-se així, que això, segons el seu parer, vol dir 
quan hi hagi una sentència ferma, que això ves a saber quants anys triga, en aquell moment, 
llavors s’iniciaria el procediment per posar-li el nom a la plaça. 

Nosaltres el que considerem és que això és una cosa que s’ha de fer ara, que ja suficient 
temps ha passat des de l’1 d'octubre, com que encara seguim sense Govern des del temps que 
ha passat, com encara entenem menys que passi més temps sense poder dedicar una placa i 
una plaça, un espai públic a aquest fet. 

Per tant, no entenem que això es supediti que en algun moment acabi el judici, quan ja s’han 
descobert moltes coses sobre aquest tema, i quan sobretot el que demanem justament és que 
s’iniciï el procediment establert, cosa que per tant no veiem que sigui una contradicció, el fet de 
presentar una moció, perquè el que es demana és que s’iniciï el procediment establert, passant 
per la comissió, quan en altres vegades, quan han proposat coses en aquest aspecte, no se’ns 
ha deixat ni tan sols que s’iniciï el procediment, perquè es diu que la comissió ho va decidir 



l’any 2014, i creiem que les coses han canviat molt, i per tant almenys tenen el dret de poder 
debatre la nova situació i la nova proposta. 

Per tant, no entenem la instància, quan es contradiu amb la posició anterior que defensava el 
Govern, i alhora la instància es contradiu amb que no votin a favor d’això. 

Per tant, tot un seguit de contradiccions que no acabem d’entendre. 

Sr. Alcalde: Voleu dir alguna cosa més? 

Bé, doncs, com s’ha dit, per part d’aquesta voluntat per part d’Esquerra Republicana i PDeCAT, 
que aquesta plaça, i s’entra per instància, perquè també ho consultem i ens diuen que no és la 
via, que es digui 1 d'Octubre. 

Creiem que 1 d'Octubre, com ha dit el portaveu, és un nom és transversal, va molt més enllà, té 
un aspecte de poble important, i és molt més transversal perquè va ser un dia de participació 
que va poder fer, tothom va poder fer el que va voler, votar que sí, votar que no o abstenir-se, 
no? 

Per tant, nosaltres, bueno, com ha dit el portaveu, votarem en contra d’aquesta i tramitarem 
l’altra moció via instància. 

Sr. García: Només afegir, primer que sembla que no hagi escoltat el raonament que no tenim 
cap problema amb que el nom sigui 1 d'Octubre, i de fet anàvem a proposar una autoesmena 
per afegir aquest nom, per poder fer una moció de consens, i el que també demanem és que el 
tema de la placa o monument commemoratiu també s’hi hauria d’afegir, i això no està afegit en 
la instància. Per tant, no creiem que sigui contradictori que podem afegir aquí el nom 
consensuat, canviar-lo, fer aquest tràmit, fer aquest procediment, i arribar a una postura de 
consens. 

Per tant, si us sembla fem l’esmena d’afegir plaça de la República Catalana, canviar-lo per 
plaça de l’1 d'Octubre, i llavors afegint això votem a favor de les dues coses, del nom de la 
plaça i del monument commemoratiu. 

I així quedarà una proposta de consens que s’enviarà a la Comissió d'Honors i Distincions, com 
s’ha fet anteriorment. 

Sr. Alcalde: Nosaltres ja hem fet la instància, per fer-ho de manera directa, i el que seria, si us 
afegiu a aquesta instància, nosaltres ho farem. Tal com està formulat, nosaltres no hi estem 
d’acord, i creiem que seria més adequat fer-ho via instància, i ho farem a partir de demà. 

Si us voleu afegir a la nostra proposta, doncs hi estarem encantats. 

Sr. García: I el tema de la placa o monument commemoratiu? 



Sr. Alcalde: Que hi hagi una placa, totalment d’acord. Fins i tot dèiem que fos una urna. 

Sr. García: Sí, sí, perfecte, llavors. El que no entenem és que s’hi voti en contra. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs passem a votació. 

➢ Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA), 14 vots en contra (PDeCAT, 
PSC, Sr. Josep Font, regidor d’ERC-AM, i PP) i 1 abstenció (Sra. Emma Escolano, 
regidora d’ERC-AM) dels membres que integren la Corporació. 

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

MOCIÓ D’URGÈNCIA 

Sr. Alcalde: Passem ara a l’aprovació per urgència, de la moció presentada per urgència. 

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDeCAT I ERC-AM, DE DENÚNCIA A LA 
CRIMINILITZACIÓ DELS CDR PER PART DE L’APARELL DE L’ESTAT ESPANYOL. (R.E. E/
002097-2018, DE DATA 16/04/2018 

Sr. Alcalde: Si de cas llegim tota l’exposició, també, en aquest aspecte, perquè quedi clar tot 
plegat. 

Primer de tot hem de votar la urgència. Estem d’acord amb la urgència? 

➢ Sotmesa la urgència de la moció a votació, per 13 vots a favor (PDeCAT, PSC i ERC-
AM) 2 vots en contra (PP) i 2 abstencions (CRIDA) 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: Molt bé, doncs, llegim la moció. 

➢ Moció presentada inicialment pels Grups Municipals del PDeCAT 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: 

“El Grups Municipals del PDeCAT i d’ERC-AM presenten al Ple de la Corporació perquè sigui 
debatuda i si s’escau aprovada, aquesta moció per a denunciar la criminilització dels Comitès 
de Defensa de la República (CDR) per part de l’aparell de l’Estat espanyol. 



EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

“Els Comitès de Defensa de la República mitjançant les seves xarxes socials oficials, han 
publicat el següent comunicat que reproduïm de forma literal: 

“En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, hem vist com 
els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos i criminalitzar-nos. 
Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les forces repressores de l’Estat espanyol, 
pretén crear un marc per poder legitimar la seva repressió cap a nosaltres i posar-nos en el 
punt de mira de la persecució política i poder justificar, també la persecució judicial. 

Els mitjans i els partits polítics del règim no tenen miraments en inventar una suposada “kale 
borroka” que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és l’existència d’un poble unit, 
alegre i combatiu. Els hi fa por que practiquem el pacifisme actiu com a mètode de 
transformació social, els hi fa por que tinguem la capacitat per aturar el país. Tenen por que 
cada cop ens organitzem més i prenguem consciència del poder que tenim. 

Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els recursos 
econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte esperançador: la 
construcció d’un país millor, des de baix i per a totes. També ens tenim les unes a les altres, 
colze a colze, i allò que més els espanta: el futur. 

Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cambreres, 
recepcionistes, professores, autònomes, cuidadores, informàtiques, cuineres, perruqueres, 
carteres, treballadores de la indústria, jubilades… Els CDR som el poble i som aquí per a 
construir la República. 

Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots ells 
poders fàctics d’un estat repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i seguirem al carrer, 
des de l’acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres objectius. 

No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!. 

Per tot això es proposa al Ple de la Corporació: 

1. L’Ajuntament considera una forma d’acció política absolutament legítima la protesta, les 
mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent i no violenta, pròpia d’una 
democràcia madura. 

2. L’Ajuntament denuncia i es posiciona clarament en contra de les operacions de l’Estat que 
utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra els Comitès de Defensa de 
la República vulnerant una i altra vegada tots els drets civils i polítics dels ciutadans. 



3. L’Ajuntament denuncia la criminalització de la protesta social, la repressió i violència 
institucional i es posiciona a favor de la llibertat d’expressió, la llibertat ideològica i la llibertat 
de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a l’autodeterminació i la construcció 
d’un país millor, des de baix i per a totes en forma de República.” 

Sr. Alcalde: Hi ha intervencions? Si hi voleu afegir alguna cosa. 

Sr. Ruffo: Comentar el vot en contra de la urgència, com sempre, es presenten les mocions 
d’urgència, i crec que després d’això que s’ha viscut, parlant de la moció de la Crida, crec que 
no fa falta afegir res més. Bàsicament perquè se’ns diu que la moció s’ha presentat un minut 
abans que comenci el Ple, i no sabem ni què estem debatent ni re. 

Així que no ho podem ni debatre. 

Sr. Alcalde: Molt bé, alguna cosa més? 

Sr. Batlle: Crec que abans ha quedat prou clar el debat. 

Nosaltres, evidentment, demanaríem d’adherir-nos-hi per coherència, i si volguéssiu, com 
anteriorment havíeu dit, d’afegir-hi el primer, el segon i el tercer punt, que són els que parlen a 
nivell municipal, doncs ho agrairíem. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Hi ha algun comentari més? 

Sr. Marín: Sí, sí que volem. 

Bueno, bona nit. Entenem aquesta moció des de la lamentable actitud de la Fiscalia d’imputar 
membres dels CDR per un motiu de terrorisme, i tal com ha manifestat el jutge instructor, que 
no s’admet aquesta imputació.  

Aquesta agrupació, independentment que no estem d’acord políticament amb les rutes 
marcades pels partits independentistes, defensem el diàleg en aquests moments més que mai, 
com a via de solució.  

Creiem que el fons d’aquesta moció és defensar els drets fonamentals i dir que estem totalment 
en contra d’aquestes imputacions i totalment a favor dels drets de manifestació i de llibertat 
d'expressió, siguin les persones i els col·lectius que siguin. 

Per això votarem a favor de la moció. 

De una pregunta que habéis hecho antes, en otra moción que hemos debatido, en cuanto a la 
pregunta de qué pensarían algunos compañeros socialistas que fueron al exilio por defender 
sus ideas, yo creo que, sinceramente, estarían muy orgullosos de que nosotros, algunos 



socialistas, muchos socialistas, sigamos, a pesar del tiempo, y a pesar de que muchos otros 
quieran recortar y seguir recortando libertades, que sigamos defendiendo estos derechos. 

Sinceramente creo que estarían orgullosos. 

Sr. Alcalde: Alguna intervenció més? 

Sr. Font: A veure, celebro que en el Ple d’avui el PSC ha donat, ha votat com a poble, perquè 
no s’ha arrambat tant al que fins ara estava fent com a partit, no? El qual és de celebrar que 
s’hagi decantat, tot i que encara mos pesa el 155 per part del partit, però avui penso que s’han 
acoblat perfectament al que l'Ajuntament i el Govern de Premià de Dalt pensa. 

El tema dels CDR, clar que estem d’acord totalment a defensar els CDR. 

I quan estem parlant que tenim les Juntes de Portaveus vosaltres sabeu perfectament que a les 
Juntes de Portaveus es parla, i es parla molt, i sempre hi ha una sèrie de punts que s’han de 
retocar, que s’acaba sempre dient “bueno, això ho hem de parlar”, i sempre s’acaba amb no 
tocar res. 

Això, el que passa, entenc políticament la vostra postura, és una postura ideal, clar, és la 
manera de poder expressar-vos des d’aquí, encara que a vegades, en moments determinats, 
faci mal a uns altres, i no parlo del públic que està en aquí, sinó simplement que es parlen 
coses, però que després acaben com acaben. 

I políticament s’ha de fer servir, i hi estic completament d’acord, perquè és així, és la manera de 
poder-se expressar, poder treure les coses i tirar les coses vostres endavant. 

Quant al PP, en aquesta dallò s’excusa, no diu res, en aquesta moció, perquè, bueno, segur 
que ja fa bé, també, de no dir res, no? Però el que m’agradaria, pues que em diguessin a veure 
si és que en realitat PP de Premià de Dalt, i estic parlant de persones, ja no me’n vaig a parlar 
de partits ni molt menos, sinó simplement parlar de persones, si el PP de Premià de Dalt creu 
que la gent que s’està jutjant i que està a la presó ja fa sis mesos se’ls pot jutjar per tindre’ls 
allà dintre per rebel·lió, quan en realitat sabem tots que no existeix.  

Els podem tenir per sedició, els podem tenir per banda armada?, això no es pot demostrar 
enlloc, no hi ha hagut mai rebel·lió, no es pot demostrar de cap de les maneres. I no parlo com 
a partit polític, perquè com a partit polític hi ha moltes coses que els ajuntaments a vegades 
n’hem de prescindir, i els problemes són molt més a prop que no pas des de fora, perquè ja els 
dic que poder llegir es pot llegir molt, i no pararíem i hi estaríem tota la nit. 

Però en realitat jo penso que la gent té sentiments i m’agradaria que algú em pogués demostrar 
que per això que s’està jutjant aquesta gent, i que tenen allà dintre tancats fa sis mesos, a 



veure, això no és veritat, no hi ha sedició, no hi és, tot això de què els acusen. I això ho sabem 
tots.  

Amb el tema del CDR, per si surten al carrer i fan alguna cosa o el que sigui, tampoc és una 
cosa que la puguin tenir de la manera que la tenen, com aquests senyors de Bilbao, que els hi 
poden posar 60 anys, ni que haguessin mort algú. La gent mata, estan quatre anys i surten. 
Aquí no ha passat res. Es van insultar un dia en un bar, com un dia mos podem trobar i mos 
insultem, imagini’s, me’n vaig a la presó per terrorisme. 

Hombre, no. La llei no era així. La llei s’ha posat així de fa quatre dies. 

I hem de tenir-ho una mica en compte i quan estem disposats a donar un bot, hem de pensar 
una miqueta en realitat el que passa, que demà pot ser un veí el que se mos emportin i el fiquin 
a dintre d’unes reixes, li posin 60 anys de presó, o 30, sense haver fet re. I que no estigui vostè 
per allà al costat i que no el coneguin, perquè a lo millor hi pot anar vostè, o hi pot anar algun 
del PSC o qualsevol de nosaltres ens podem trobar en aquesta situació. 

I ja et dic, no vaig de cara ni a partits ni molt menys, si no hi és, a buscar la sensibilitat personal 
de cadascú, i crec que en aquí no hi hauria ningú que poguéssim dir que aquella gent estan 
tancats legalment a la presó. 

Gràcies. 

Sr. Tintoré: Bueno, el que haig de dir ja s’ha dit prèviament. 

Com sabeu, és la moció que es va aprovar en el Parlament, per Junts per Catalunya, Esquerra 
i la CUP, és la que entenem que s’ha de presentar i aprovar, i fer-vos el comentari que la 
seguretat de les persones, com a Ajuntament les hem de vetllar per tothom, per tant, doncs res, 
fer aquest petit aclariment. 

Sr. Batlle: Bueno, vàries coses. Una, és preguntar, al final, llavors, les esmenes s’accepten? 

Sr. Alcalde: La moció la deixem. 

Sr. Batlle: Però no havies dit abans...? 

Sr. Alcalde: Sí, però al final dius: “L’Ajuntament denuncia la criminalització de la protesta 
social, la repressió i violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d’expressió, la 
llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a 
l’autodeterminació”. O sigui, el fet, és a dir, escolta, les mocions són les que porta el partit, des 
d’aquí a l’acta que consti tota la garantia a qualsevol mostra de violència, perquè això és un fet 
ja, doncs, normal, que l'Ajuntament ha de vetllar per la garantia de tots i cadascun de les 



persones del poble, puguin tenir llibertat d'expressió, llibertat ideològica i llibertat de 
manifestació. Aquest és el fet. 

Per tant, la passem a votar. 

Sr. Batlle: Una mica incoherent, perquè abans has dit que afegiríem els punts de la moció. 

Sr. Alcalde: No, el fet de vetllar per la seguretat, és que jo crec que segueix estant-hi inclòs. I 
per tant, i a més, les mocions que presentarem són les que són estàndards. Ara i sempre, les 
que són fora del nostre poble, les que són dels nostres partits polítics.  

Sr. Batlle: Sí, això ha quedat claríssim. Presentant per urgència quan els molestin algunes. 

Sr. Alcalde: Quan faci falta sí, ho farem per urgència. 

Sr. Batlle: Això ja és la dinàmica del Govern. De totes maneres, només donar les gràcies al 
Partit Socialista, perquè, a diferència del que ha dit Pedro Sánchez, que estava criminalitzant 
els CDR, doncs que hagin votat a favor de la moció, doncs d’alguna manera, amb el que 
parlàvem abans del Partit Popular de les sensibilitats, d’empatitzar amb els altres, doncs crec 
que enhorabona, tot i que hi hagi aquests, crec jo, aquestes certes discrepàncies entre el partit 
i les persones. Però bueno, ja està bé que la línia correcta sigui aquesta. 

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

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

INFORME DE REGIDORIES 

*En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Bernabé Ruffo, regidor del PP, abandona la Sala de 
Plens amb el permís del President. 

Sr. Alcalde: Molt bé, passem a Informes de Regidories. Sí, sí, senyor Ruffo, pot abandonar el 
Ple. 

Disculpo el senyor Ruffo. Vinga. 

Endavant, endavant. 

Sra. Escolano: Bé, bona tarda. 



Bé, dir-vos que el dia 20 d’abril farem l’entrega de premis del V Concurs de Cartells del Dia de 
la Dona. El primer premi, recordeu, és el de la Cristina Ortega, la proposta de la Cristina 
Ortega, aquest cartell que ha donat una mica, ens han dit que era una mica ofensiu. Bé, doncs 
d’això es tractava, és un cartell amb un punt de denúncia, precisament per això. La primera 
finalista, la Isabella Quero, i la segona, la Núria Rodríguez. 

Dir-vos també que ara, amb el que queda d’abril i a principis de maig, just abans de l’altre Ple, 
fem tallers diversos, treballant en xarxa sempre amb Ensenyament, amb l’ajuda de la Diputació, 
i amb l’Institut, sobre Prevenció del consum del tabac, Publicitat, Qui veu el meu perfil a les 
xarxes, i també començarem un curs, gràcies a la Diputació, amb Cuina sense pares, que 
pretén fomentar el menjar saludable i que els joves es posin el davantal. 

Estem treballant en un protocol d’actuació contra les agressions sexistes a les festes majors i la 
campanya de sensibilització contra les violències sexuals a Premià de Dalt. Estem treballant 
des de Serveis Socials, Joventut i Cultura, i creiem que ha d’anar més enllà. 

Sra. Julià: Pla d’Igualtat, més que Serveis Socials.  

Sra. Escolano: Perdó, Pla d’Igualtat. Sempre em passa igual. Veig la Núria, anava a dir amb la 
Núria i la Magda. Disculpeu-me. 

En fi, creiem que va més enllà i que no només ha de ser a les festes majors, sinó que crec que 
ha de ser cada dia, però que sapigueu que hi estem treballant, i no només ho tenim damunt la 
taula, sinó que estem engreixant-lo. 

També dir-vos que com sempre ja sabeu que el dilluns 23 d’abril és Sant Jordi, sempre hi ha 
les paradetes al Pati de Sant Jaume, i a més hi haurà les del Torrent de Santa Anna, també 
amb tallers, i farem, com ja venim fent aquests últims anys, de portar la ràdio, obrirem el micro, 
intentarem que pugui venir Premià de Dalt Mèdia, també, com ja venen cada any, perquè 
pugueu fer el que vulgueu, dir un poema, llegir un tros d’un llibre, cantar una cançó, expressar-
vos, explicar, reivindicar, demanar la llibertat d'expressió, la llibertat dels presos polítics, que 
tornin els exiliats, en fi, demanar totes les coses que podem demanar a Sant Jordi, o a qui faci 
falta. 

Bé, també, ja sabeu que des de fa uns anys, al voltant de Sant Jordi, és a dir, la setmana abans 
i la de després, també amb aquest treball en xarxa que fem entre Ensenyament, les escoles, 
l’Institut, la biblioteca, Joventut i Cultura, organitzem tot un seguit de programacions, que són 
lectures de llibres, contacontes, teatre, des dels més menuts del nostre poble fins als de 
Batxillerat. O sigui, tots els alumnes que estan des de l’escola bressol fins a l’institut, tenen 
vàries programacions i treballen conjuntament. Tot al voltant de Sant Jordi. 



I després convidar-vos el dia 1 de maig, com no podia ser d'altra manera, a la festa de la Mare 
de Déu de la Cisa, l’Aplec de la Cisa. Ja sabeu que tenim la fira artesana tot el dia, tenim la 
missa, tenim el ball dels gegants de Premià de Dalt, els gegants grans o els gegantons, tenim 
les havaneres, tenim les sardanes, tenim el rom cremat, tenim la paella i enguany, a més a 
més, tenim una activitat, que, gràcies al Parc de la Serralada del Litoral, dins la campanya 
aquesta, Viu el Parc, ens han deixat, ens han ofertat, ens han regalat uns contes i llegendes de 
l’entorn, nosaltres els hem triat, precisament pel dia de la Cisa, pels més menuts, que ens 
faltava aquesta part dels més menuts, i el programa es diu “Les veus del parc”. Per tant, 
tindrem contacontes. 

I l’última coseta és, a banda d’agrair tots aquests anys que l’associació d’artistes ha col·laborat 
amb el cartell de la Cisa, enguany hem decidit, la Comissió de Festes, tot l'Ajuntament, que ens 
agradaria que el cartell de la Cisa fos un petit homenatge a en Manel Jordana, i tenim una foto 
que va fer ell no fa gaire, que es veu entre els pins l’ermita al fons, i ens ha agradat, doncs, fer 
aquest homenatge a en Manel, que fa pocs dies ens va deixar. Per tant, us convidem a venir, 
no només a la Cisa, a tots els actes. 

I dir-vos només, jo també soc CDR, ho porto al mòbil, ho porto al cor, malauradament ho porto 
al cap. La cultura és l’única arma de construcció que hi ha al món per resoldre, per construir, 
com el seu nom indica. Per això estic a l'Ajuntament, per treballar per la cultura del meu poble i 
evidentment del meu país. 

Gràcies. 

Sr. Font: Bé, bona nit una altra vegada. 

Jo, des de la Regidoria d’Urbanisme, vull dir que és un Ple important pels veïns de Premià de 
Dalt, després d’haver passat el tema dels romanents per aquest Ple. Agrair enormement la 
tasca feta per la Regidoria d’Hisenda, i per part de Secretaria, perquè tenir diners no vol dir que 
sigui fàcil després de poder-los gastar i amb segons què, perquè hem de comptar que tindrem 
1.700.000 euros que pràcticament es posaran des de l'Ajuntament a tot el carrer de Premià de 
Dalt.  

No es pot gastar en tot, hi ha una sèrie de limitacions, les quals s’ha de treballar molt per 
buscar els llocs, els puestos allà on es poden gastar aquests diners, i després que totes 
aquestes coses que has buscat, i tots aquests projectes que has fet, te’ls puguin validar, perquè 
no tots es validen. Uns es decanten, això no pot passar, lo altre no pot passar. 

I la veritat és que semblen molt fàcils de gastar, sí que són fàcils, es podrien gastar molt 
ràpidament, 1.700.000 euros es pot gastar, però no és així, no és tan fàcil, això porta una 
feinada, primer per poder buscar les coses allà on es poden emplear aquests diners, i després 



portar-ho a terme, perquè això ha d’estar finalitzat, lo que posem, el 31 de desembre, o sigui 
que no tenim temps per anar allargant, sinó que els hem de gastar. 

Llavors, si això no hi ha tot l'Ajuntament, se li ha de donar les gràcies, no solsament a la 
Secretaria i Intervenció, perquè és una feinada molt intensa i no és de dos dies, sinó que és de 
mesos. O sigui que gràcies a tots els implicats en tot el romanent aquest. 

Gràcies. 

Sra. Cuello: Bona nit. Per part de Servei d'Ocupació tenim l’EnXarxa d’Interacció Empresarial 
del Maresme. El Consell Comarcal i 30 ajuntaments del Maresme convoquem empreses i 
emprenedors a la presentació dEnXarxa, el proper 26 d’abril a Can Jonc a Alella. L’objectiu 
d’EnXarxa és connectar empreses, emprenedors i Servei d'Ocupació i Promoció Econòmica. 

En el cas de Premià de Dalt es farà una gravació amb l’empresa Condorchem, com a exemple 
de col·laboració amb l’SMOPE, i estarà publicada a la web del Consell Comarcal de Maresme 
del mes de maig del 2018. 

Per una altra part tenim el curs per a empreses, emprenedors i treballadors en actiu, els mesos 
de maig i juny, que portarem a terme en dos cursos, un curs de gestió de xarxes socials per a 
empreses, i un curs de màrqueting digital avançat socialmedia. 

I per una altra part tenim la borsa de treball, que s’han realitzat de gener a març 113 entrevistes 
d’usuaris en recerca de feina, 54 entrevistes ocupacionals i 59 assessoraments. I hem tingut 22 
insercions laborals de gener a març. 

Gràcies i bona nit. 

Sr. Medina: Bona nit a tothom. Per complementar el que ha dit la regidora Emma Escolano, a 
la fira de la Cisa tindrem 64 propostes de comerç, artesania i gastronomia a les diferents 
parades, a part de totes les activitats i l’aplec i la devoció que porta aquest dia. 

A Turisme iniciem una sèrie de rutes comentades i guiades sota el nom de Rutes per descobrir 
Premià de Dalt. Són rutes gratuïtes, la primera és Passejant per la Cisa, seran els primers 
diumenges de mes i en tindrem el 6 de maig, el 3 de juny, l’1 de juliol, el 7 d’octubre i el 4 de 
novembre. 

I estem preparant la segona ruta, que serà una ruta comentada i potser inclús teatralitzada, 
sobre Marià Manent. 

L’11 de maig, dins del programa promocional Enotast, que fem conjuntament amb el Consorci 
DO d’Alella, en què participem, fem un acte al celler Sant Antoni a les 19 hores, amb un tast de 



vins i podem tastar també productes de quilòmetre zero i de temporada. El cost és de sis euros 
i les places són per unes 25 persones. 

A banda del catàleg bàsic de turisme, que ja us vaig comentar en el passat Ple, i del catàleg de 
productes elaborats que es fan a Premià de Dalt, estem realitzant una guia de bars i 
restaurants amb tota l’oferta gastronòmica del poble. 

I després recordar-vos que el dia 18 de maig inaugurem una exposició que per la Regidoria del 
Museu és molt important, que és l’exposició d’en Pere Duran Farell, pioner de l’arqueologia a 
Catalunya, i tindrem el privilegi de tenir per primera vegada una obra d’art de l’art ibèric, que és 
la Dama de Baza, i la tindrem al nostre museu fins al juliol, i us agrairem que en pugueu gaudir. 

Gràcies a tots els que us heu quedat. 

Sra. Duran: Bona nit. Des de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, juntament amb la Comissió, 
convidar-vos el diumenge 13 de maig a la 23ena edició de la Missa Rociera. Serà durant tot el 
dia. No hi falteu. 

Sr. Alcalde: Alguna més? A mi m’agradaria també comentar un tema que darrerament certa 
preocupació a nivell municipal, no només de municipi, sinó de comarca i a nivell de país, que 
ha sigut tota una sèrie, i hem vist i sentit l‘helicòpter. Una sèrie de robatoris amb força de 
domicilis durant l’època, que ha sigut normalment des d’octubre fins al mes de març. 

Ja és el segon any que ens passa, això ve del 2015, en aquesta zona ens està afectant des de 
2016 i 2017. 

Dir que s’ha fet una xerrada amb Mossos d'Esquadra per donar tota la informació de protecció, 
consells de seguretat, també s’ha fet una xerrada tant amb tot el personal que està al carrer, 
tant de neteja viària, recollida de la brossa com de brigada municipal per també consells perquè 
quan vegin algun aspecte que pugui ser susceptible de poder, doncs, sospitós a nivell de 
seguretat. 

Dir que s’ha reforçat des del desembre, ja funcionen les càmeres de seguretat, a nivell de totes 
les entrades i sortides del municipi, lectores de matrícula i d’ambient, i que tot i que 
l'Ajuntament no té competències ni amb seguretat ni amb legislació, perquè la problemàtica 
que tenim, que aquestes bandes normalment venen d’Europa de l’Est, amb una situació també 
legal que hi ha aquí, que com que és un delicte contra el patrimoni no està considerat contra 
les persones, doncs són penes molt lleus, que no entren a presó, o el dia següent que els 
agafen tornen a estar lliures al carrer. 

La pena és que quan sentim parlar de presó preventiva diem que hi ha risc de reincidència i 
risc de marxar del país, doncs aquestes persones que venen aquí a robar a les vivendes del 
Maresme o de qualsevol zona, des de Sitges fins a Sant Cugat passant per Rubí, etcètera, 



doncs bé, el dia següent costa molt d’enganxar-los, i quan se’ls enganxa al cap de dos dies o 
un dia estan al carrer. 

Lamentem aquesta situació, no tenim poder legislatiu, l'Ajuntament, ni tenim la competència en 
seguretat, que la té Mossos d'Esquadra. Mossos d'Esquadra difícilment pot, doncs bé, no té els 
suficients recursos per garantir una seguretat en tots els domicilis, hem de fer prevenció, i des 
de l'Ajuntament fer el màxim de col·laboració, reforçant, com hem dit, a nivell de càmeres de 
seguretat, tenim també per part de Mossos l’helicòpter, tenim un reforç de les patrulles en 
determinades hores, que són les que habitualment es produeixen aquests fets, i que 
continuarem treballant per encara incrementar la seguretat, tot i que deia, no tenim ni 
competències, per tant, si no tenim competències no tenim recursos, que ens venen de 
seguretat, haurem d’utilitzar recursos propis per millorar la seguretat, fins que les 
administracions superiors millorin la legislació i millorin la seguretat, que és competència dels 
elements superiors. 

Però que seguirem treballant i vetllarem perquè, si això es torna a produir, estiguem en millors 
condicions. 

Molt bé, passem a precs i preguntes. 

PRECS I PREGUNTES 

Sr. Alcalde: Passem a les preguntes del Grup Municipal del Partit Popular, i aquí us demano 
sempre pregunta-resposta, el màxim de brevetat possible. 

13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA QUALITAT DE L’AIGUA. 
(PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/001830-2018, DE DATA 06/04/2018) 

Sr. Bailón: Sí, antes de nada, quisiera excusar a mi compañero Bernabé Ruffo Noguera, 
porque se encontraba mal, está enfermo, y ha tenido que abandonar el Pleno.  

Después decirle rápidamente, señor Alcalde, que expreso mi contrariedad a que sean siempre 
tan rápidas las preguntas, porque estas preguntas que nosotros hacemos es preguntas que 
nos hacen los ciudadanos del pueblo. Es decir, también es pueblo, no solo votar mociones. 
Pero bueno, no me extiendo, porque usted ha dicho que hay que ir rápido. 

Sr. Bailón: “Como ya ha informado la compañía suministradora del agua en nuestro municipio, 
la procedencia del agua que consumimos ha cambiado.  



a. ¿Se había comunicado previamente al Ayuntamiento la modificación que se iba a 
llevar a cabo? 

b. Muchos vecinos han tenido que dejar de beber agua por culpa del mal gusto de 
ésta. ¿Se va a pedir una bonificación y/o reducción de la tarifa mientras este 
problema persista? 

c. En cuanto a los indicadores de calidad del agua, por qué razones obvias han 
disminuido aun estando en los parámetros aceptados, ¿Cuáles han sido 
afectados y en qué medida?” 

Sr. Font: Bé, a veure, el tema de l’aigua no ve inclús ni per la sequetat que hi ha hagut, sinó 
simplement tot el problema ve d’una avaria que hi va haver a la dessaladora del Llobregat. 
Quan necessiten aigua des del Llobregat, se’ls hi ha de passar des d’aquí, que és la que tenim 
del Ter. 

Què passa?, que llavors no tenim prou aigua aquí, però hem d’abastir a tothom. La companyia 
d’aigües el que fa és donar un 50% d’aigua del Ter i 50% de Blanes. Tot i que antigament ja 
teníem un 70-30, un 70 de Ter i un 30 de Blanes.  

Avui, després d’haver-se arreglat ja l’avaria, tornem a estar una altra vegada, ara teníem més 
aigua del Ter, que estem en un 85-15, lo que tindríem ara d’aigua, tant d’un cantó com de 
l’altre, no? 

Amb el tema de si l’aigua és més dolenta o no, pot acusar una mica el sabor, perquè quan 
l’aigua s’agafa, l’aigua s’agafa de la dessalinitzadora, és molt pura. Què passa, que el clor que 
s’hi posa és diferent, i aleshores ens podem trobar en moments determinats que tingui un altre 
sabor, l’aigua. Això no vol dir que hagi perdut cap qualitat, ni molt menos, al contrari, té més 
qualitat de la que tenia.  

Sr. Bailón: Nada, solo reitero que aquí expresamos lo que nos comunican los vecinos, no otra 
cosa. 

Sr. Alcalde: Suficient la resposta? Sí? Doncs ja està. 

14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LES VORERES DE LA 
URBANITZACIÓ PUIG DE PEDRA I SOT DEL PI. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/001830-2018, 
DE DATA 06/04/2018) 



Sr. Bailón: “Muchas de las aceras de la urbanización Puig de Pedra – Sot del Pi están en muy 
mal estado, incluso poniendo en peligro a los viandantes, como ya ha sucedido en alguna 
ocasión en otras zonas del municipio. ¿Se tiene pensado arreglar estos tramos de acera 
afectados?” 

Sr. Bailón: Bueno, mire, aprovechando que es un Pleno, donde hemos aprobado un recurso 
extraordinario, y el cual había algunos puntos donde no se sabía qué gastar, y aprovechando 
que este barrio del municipio está anexado al nuevo barrio, o a la nueva construcción que 
están realizando en la Cisa, hay muchas en el barrio Puig de Pedra – Sot del Pi, como en todo 
el pueblo, pero bueno, ya saben ustedes que nosotros vamos parte por parte, que no están en 
condiciones, ya sea por ramas, ya sea por la antigüedad, ya sea etcétera, etcétera. ¿Se tiene 
algún plan para repararlas? 

Sr. Font: A veure, de moment el que li haig de dir, que tenim, durant tot l’any tenim tres grups 
que estan treballant per tot el poble reparant aceres, reparant forats i reparant tot el que en el 
seu moment està més delicat. També s’estava a l’espera de poder portar els diners que han 
vingut del romanent en el qual sortiran sobre uns 300.000 euros que aniran al carrer per 
reparar carrers, camins. No arribem a tot arreu, perquè amb 300.000 euros es poden fer quatre 
quilòmetres i mig de poble, no més. Però bueno, ho hem estat fent i ho continuarem fent fins a 
final d’any. 

15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LES INSTAL·LACIONS DEL 
CAMP DE FUTBOL. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/001830-2018, DE DATA 06/04/2018) 

Sr. Bailón: “Esta legislatura ya pedimos la sustitución de la valla del campo de futbol debido a 
su deplorable estado. Hace pocas fechas, acabó cediendo y actualmente requiere 
urgentemente ser reemplazada por el peligro que supone tanto a los usuarios del campo de 
futbol como a los propios viandantes. ¿Cuándo se va a realizar la sustitución?” 

Sr. Bailón: Bueno, esta pregunta ha sido respondida al principio del pleno, cuando Don 
Alejandro ha expuesto para qué se va a utilizar el remanente, pero bueno, no está de más que 
aprovechando que se va a realizar esa modificación, seguridad de las vallas, instar a que ya 
que no está tapado, sino que es un camino o una acera, o como le quieran ustedes denominar, 
libre, sin cemento encima, que se pueda seguir manteniendo esa libertad de respiro de la tierra. 
Ya está, creo que no hace falta que se me responda. 

Sr. Font: No, simplement és dir-te que sí, que quedarà així, la valla es tirarà una miqueta més 
endavant del que està ara perquè es pugui aguantar, i bueno, en un moment determinat s’ha dit 
que això ja s’havia dit i s’havia demanat, la reparació de la valla, sí, però en el seu moment, el 
moment en què es va tombar encara no hi eren els calés, i encara trigarem una miqueta, 
perquè els diners encara no estan disponibles, i no podem encarregar res ni es pot fer res fins 



que els diners estan disponibles, però naturalment que tothom va veure que aquella valla 
s’havia d’arreglar i s’havia de canviar. 

I des de l'Ajuntament crec que el primer dia ho vam veure. Ja ho vam debatre. 

16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 
(PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/001830-2018, DE DATA 06/04/2018) 

Sr. Bailón: “Se acercan las fechas de los exámenes finales y la Selectividad 2018. ¿Se tiene 
pensado volver a ampliar el horario de la biblioteca municipal durante este período?” 

Sr. Bailón: Bueno, es una pregunta que ya hemos hecho desde este grupo municipal varias 
veces, y sobre todo dirigida a nuestros estudiantes del pueblo, de los cuales me incluyo. Ya que 
en otros pueblos hay lo que se llama el horario nocturno, y tenemos que desplazarnos a otros 
pueblos para poder estudiar. Se puede estudiar en casa, evidentemente, pero por ejemplo a mí 
me cuesta mucho y prefiero estudiar en la biblioteca. Entonces, para los jóvenes estudiantes 
como yo, que tenemos este problema, ¿se tiene pensado ampliar el horario, hacer algún 
horario nocturno, etcétera, etcétera? 

Sr. Tintoré: Sí que es té previst. Vostè marxa a estudiar a un altre lloc perquè vol, perquè ja fa 
cinc anys que s’amplia, quatre, perdó, quatre o cinc, que s’amplia l’horari de la biblioteca. 

Una altra cosa és que el que no es farà és obrir per obrir, perquè a vegades s’ha fet aquest 
servei i per A o per B no allargant massa, s’amplia, normalment s’amplia, les dates encara 
estan per fixar, però a nivell de nocturn s’amplia fins a les 12. 

17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL WEB MUNICIPAL. 
(PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E/001830-2018, DE DATA 06/04/2018) 

Sr. Bailón: “¿Por qué motivo en la nueva web municipal solo se han subido las actas de los 
plenos del 2017? ¿Se van a subir todas las demás de esta legislatura? ¿Y el histórico de otras 
legislaturas?  

Sr. Costa: Bé, sí, quan va haver-hi el canvi de web, de fet, tota aquesta informació, el criteri del 
Govern ja va ser, quan vam ja fa dos anys inaugurar, bueno, posar en marxa el portal de 
transparència, que tota la informació preceptiva i legal que ha de constar, com serien les actes 
dels Plens, apareguessin en aquest mateix portal. Sí que amb l’altra web municipal aquesta 
informació també estava per duplicat a la web, perquè no existia el portal, i amb la nova web 
vam decidir de mantindre només les que eren vigents durant l’any, no? 



Arrel de la seva pregunta, sí que vam estudiar la possibilitat d’incloure un enllaç en aquestes 
seccions que portin al mateix portal, perquè així el ciutadà no perdi cap tipus d’informació. 

18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL PORTAL “PREMIÀ DE DALT 
SOLUCIONA”. (PREGUNTA NÚM. 6, R.E. E/001830-2018, DE DATA 06/04/2018) 

Sr. Bailón: “¿Cómo se gestiona el portal de “Premià de Dalt Soluciona”?” 

Sr. Costa: Sí, el portal “Premià de Dalt Soluciona” és una eina que vam estrenar amb el nou 
web municipal i bàsicament té com a objectiu poder facilitar la tasca als veïns que detecten una 
avaria en el poble, sobretot bàsicament vinculades amb el que és la via pública, i així vam 
considerar, donat que l’objecte bàsic era la via pública, que es gestionés per part dels Serveis 
Tècnics, sí que és cert que algun cop algun veí entra un altre tipus de petició que no hi té res a 
veure i ens la deriva a premsa, i premsa la distribueix al departament corresponent. 

Sr. Ruffo: Un pequeño apunte, señor Alcalde, al final de todo. 

Celebrar que una de nuestras preguntas que se han hecho en Plenos anteriores se ha podido 
llevar a cabo la promesa y cumplimiento que hizo don Josep, que es que en el Camino del 
Medio y en el polígono Buvisa por fin tenemos luz, no sé a qué tipo de acuerdo se ha llegado 
con la empresa que lo gestiona, pero lo celebramos desde este grupo municipal. 

Sr. Alcalde: El acuerdo es pagarlo. I ja està, pagar-lo i posar-ho. 

Sr. Font: Es que aparte de pagarlo... 

Sr. Alcalde: I protegir-lo. 

Sr. Font: Tenía que instalar, FECSA-ENDESA tenía que instalar un transformador que no 
estaba instalado, porque se lo habían llevado, y había que cambiar todo el cableado. Esto ya 
se ha hecho, tal como se dijo, y ya está. 

Sr. Alcalde: I protegir-lo, que no el tornin a robar, també. 

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

19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA 
UTILITZACIÓ DE L’ANTIC AJUNTAMENT. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/001809-2018, DE 
DATA 06/04/2018) 



Sr. García: “Quan podran finalment utilitzar l’edifici de l’antic Ajuntament les entitats del poble? 
Per què s’ha trigat tant en tenir-lo disponible? Qui i com es gestionarà la distribució i 
repartiment dels espais i dels seus usos?” 

Sr. Medina: Sobre la primera pregunta, de quan podran finalment utilitzar l’edifici, la previsió de 
posada en marxa del Club Emprèn, que acollirà tant l’hotel d’entitats com l’espai per a 
emprenedors, autònoms i microempreses, és a l’estiu d’enguany. 

Per què s’ha trigat tant a tenir-lo disponible? No sé si després el regidor Font voldrà 
complementar una mica el que us diré, però l’edifici s’ha posat en càrrega a finals del 2017, una 
vegada s’ha posat en càrrega es veu si hi ha alguna deficiència, si hi ha alguna cosa, penseu 
que el jutjat de pau no s’hi instal·la fins a final d’any, mentrestant no és que no s’hagi estat 
treballant en el tema, sinó que precisament la Regidoria d’Emprenedoria i Innovació ha estat 
estudiant quins models de gestió podien ser més idonis, s’ha anat a veure tots és idonis, s’ha 
anat a veure tots els coworkings que funcionen, tant de titularitat pública com de titularitat 
privada, i s’ha arribat a la conclusió de buscar uns experts, uns gestors experts en 
emprenedoria i dinamització per gestionar els dos àmbits que acollirà el Club Emprèn. 

En aquest moment vam tenir que fer una licitació, ja sabeu que les licitacions també tenen uns 
timings que no són els que voldríem tots, en aquests moments vam obrir el primer sobre, que 
és el que et permet seguir continuant amb la licitació, s’han presentat dues empreses, estem 
valorant per part dels tècnics el sobre B, i restarà, en breu, la setmana vinent, obrir el C, que és 
la proposició econòmica. 

Com sempre, optarem per l’opció més competitiva i avantatjosa per l'Ajuntament i els ciutadans 
de Premià de Dalt.  

Com es gestionarà? Bueno, ja hem comentat que el gestor serà un d’aquests dos licitadors, en 
principi, llavors el Club Emprèn oferirà tant sales de reunió per fer activitats en condició de 
lloguer per empreses i gratuïtament per entitats de Premià de Dalt, per complementar les seves 
activitats i sempre que siguin activitats sense ànim de lucre. 

Definirem amb els adjudicataris les franges d’horaris més adients per una cosa i per l’altra. Dir-
vos que tenim quatre sales de reunions, una de 17 metros quadrats, una de 16 metros quadrats 
i dues de 12 metros quadrats, equipades amb taules, cadires, connexió a internet, i una gran 
sala polivalent de 95 metros quadrats aproximadament. 

A part, aquest adjudicatari gestionarà el coworking amb una capacitat per vuit emprenedors o 
emprenedores, l’atenció i recepció dels diferents usuaris, tant per l’hotel d’entitats com per 
empreses o pel coworking, la programació d’activitats de formació i dinamització i suport, hi 
posarà els mitjans tècnics i es cuidarà del manteniment de l’equipament, entre altres temes, 
que si voleu us puc complementar en una reunió. 



Gràcies. 

Sr. García: Gràcies, només afegir que entenem que per tant la gestió finalment és privada, 
òbviament, nosaltres hauríem apostat per un altre model, més que res per la part sobretot 
d’entitats, que pensem que es podria gestionar des de les pròpies entitats en conjunt, que 
podrien fer una autogestió. Però bé. 

Sr. Medina: Realment, insisteixo, hem estudiat molt els diferents coworkings com funcionen, 
inclús els de titularitat pública, que generalment estan gestionats per un equip molt expert, 
sobretot per la part d’emprenedoria. La part de lloguer d’entitats, realment, important-nos 
moltíssim, és la fàcil de gestió de tot això. O sigui que amb això no us preocupeu perquè estarà 
ben gestionat. 

20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES 
SOL·LICITUDS D’HONORS I DISTINCIONS. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/001809-2018, DE 
DATA 06/04/2018) 

Sr. García: “Sota quin criteri es decideix que unes sol·licituds es tramitin i d’altres no, així com 
el temps que es triga en tramitar-les?” 

Sr. García: I aprofito per reformular-la una mica, perquè, com que s’ha comentat una mica 
abans el tema, posar com a exemple el tema que dèiem de les mocions sobre l’expresident, 
que en aquell moment no es va voler tramitar aquelles sol·licituds, quan la Comissió podia 
haver-les debatut perfectament anys després de l’anterior debat sobre el tema. 

Però la pregunta és en general. 

Sr. Alcalde: Crec que ja ho hem respost abans, crec que quan hi ha un tema que es van 
acumulant els temes, que moltes vegades és posar un honor o una distinció a una persona, o 
una plaça o un carrer, el que sigui, quan no hi ha carrers i places disponibles es van quedant en 
espera, i en el moment que hi ha una urgència o una acumulació de diferents honors i 
distincions es convoca la Comissió d'Honors i Distincions com hem fet ara. Ara hi havia la 
necessitat urgent de posar nom als carrers de la Cisa, i s’aprofita per també aprovar les que hi 
ha pendents. Les que ja estan debatudes a la Comissió d'Honors i Distincions ja no es passen. 
El que fem és, totes les que hi ha pendents, s’aprofita per passar-les. 

Sr. García: Només afegir un parell de puntualitzacions. Una de les propostes que agraïm que 
ara sí que s’ha tramitat i s’ha aprovat finalment, però era posar una placa commemorativa de la 
història que va passar amb els nens de la Colònia Negrín, que Neus Català va cuidar i que va 
portar després a l’exili, i allò es podria haver fet sense necessitat d’esperar un espai nou, 
perquè era posar una placa commemorativa d’una cosa que va passar al nostre poble. Per tant, 
entenem que no calia esperar gairebé tres anys per un tema com aquest. 



Sr. Alcalde: Però jo crec, quan vam tenir la Comissió d'Honors i Distincions, el que es va dir i 
es va aprovar els altres temes que hi havia pendents, relatius a la Neus Català, que el més 
llògic era que aquesta placa estigués dintre de la plaça o l’espai que es destinés en aquest 
àmbit. Per això creiem més convenient posar-la en un lloc que tingui el seu, doncs, la seva 
relació amb el que es va aprovar, tant la Colònia Negrín, en aquest sentit, i les Dones de 
Ravensbrück. Per tant, es va aprovar aquests dos temes que hi havia pendents, i el que creiem 
més convenient és posar-ho on hi hagi aquest espai, que no tenir-los en diferents espais. 

Sr. García: Bueno, esperem que es posi a prop d’on va passar això de la Colònia Negrín, que 
tindria més lògica. 

Sr. Alcalde: Pensàvem que si algun moment hi ha el desenvolupament de tota la part de la 
Torre del Pi, que sí que està molt a prop, doncs podia ser un espai futurible. 

Sr. García: D’acord, només afegir una cosa que ens deixàvem abans, que agraïm el tema del 
protocol per festes majors i altres festes, perquè recordar que fa un any aproximadament en 
vam parlar i se’ns va dir en aquell moment que no es faria, però agraïm que ara sí que s’estigui 
tirant endavant el protocol contra agressions masclistes, i entenem que també LGTBIfòbiques 
s’inclouran dins d’aquest tema. Per tant, agrair la feina de tots els departaments implicats. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Moltes gràcies, i en aquest moment donem el Ple per acabat, i com es 
habitual ens acostarem al públic, qualsevol dubte, aclariment, estem a la vostra disposició. 

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dona per finalitzada la sessió, essent les 22’30 
hores del dia 16 d’abril 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 




