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ORDRE DEL DIA 

 
 
 

ALCALDIA 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 3). 
 

2. Despatx Oficial. 
 
 

GOVERNACIÓ 
 

3. Aprovació de les Festes Locals de Premià de Dalt per a l’any 2019. 
 
 
TERRITORI I URBANISME 
 

4. Desestimació del Recurs de reposició presentat pel Sr. Josep Colomer Casanovas, en 
representació de l’empresa “COPLANTVI, S.L.”, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 
Premià de Dalt de data 12 de febrer de 2018, pel que s’aprova definitivament la relació de 
béns i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat “Nova 
versió del projecte executiu dels accessos al barri Santa Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i 
voreres Camí del Mig”, de Premià de Dalt. 

5. Desestimació del Recurs de reposició presentat pel Sr. Miquel Viñals Comajuan, contra l’acord del Ple 
de l’Ajuntament de Premià de Dalt de data 12 de febrer de 2018, pel que s’aprova definitivament la 
relació de béns i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat “Nova 
versió del projecte executiu dels accessos al barri Santa Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres 
Camí del Mig”, de Premià de Dalt. 
 

6. Desestimació del Recurs de reposició presentat pel Sr. Salvador Serra Prats, contra l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt de data 12 de febrer de 2018, pel que s’aprova definitivament la 
relació de béns i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat “Nova 
versió del projecte executiu dels accessos al barri Santa Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres 
Camí del Mig”, de Premià de Dalt. 
 

7. Determinació del justipreu de la finca número 2 que consta a la relació de béns i drets afectats per a 
l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat “Nova versió del projecte executiu dels accessos 
al barri Santa Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres Camí del Mig”, a nom del Sr. Salvador Serra 



 

Prats, com a propietari de l’esmentada finca. 
 

8. Determinació del 
justipreu de la finca número 1 i número 3 que consta a la relació de béns i drets afectats per a 
l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat “Nova versió del projecte executiu dels 
accessos al barri Santa Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres Camí del Mig”, a nom del Sr. Miquel 
Viñals Comajuan, com a propietari de les esmentades finques. 

9. Determinació del justipreu de la finca número 2 que consta a la relació de béns i drets afectats 
per a l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat “Nova versió del projecte 
executiu dels accessos al barri Santa Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres Camí del Mig”, 
a nom de “CORMA, SCCL”, com a arrendatària de l’esmentada finca. 
 

10. Determinació del justipreu de la finca número 1 i número 3 que consta a la relació de béns i 
drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat “Nova versió del 
projecte executiu dels accessos al barri Santa Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres Camí 
del Mig”, a nom de l’empresa “COPLANTVI, S.L.”, com a arrendatària de les esmentades 
finques. 

11. Aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM de Premià de Dalt, relativa a la regulació de 
l’article 30.2 de la normativa en relació a la possibilitat d’executar petites edificacions 
complementàries als usos principals en els solars del sistema urbanístic d’equipaments de Premià de 
Dalt. 
 

12. Aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM de Premià de Dalt, relativa al canvi de 
qualificació urbanística de dues parcel·les que actualment compten amb la qualificació de 13f, ciutat 
jardí semi-intensiva en agrupació d’habitatges per a passar a la qualificació 13c, semi-intensiva 
unihabitatge de les parcel·les situades a la Plaça de Lluís Companys, números 3 i 4 de Premià de Dalt. 

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

 
13. Moció del Grup 

Municipal Crida Premià de Dalt per a col·locar rètols de “Municipi de la República Catalana” sota els 
cartells que indiquen les entrades al poble. (R.E. E/002445-2018, de data 04/05/2018). 
 

14. Moció del Grup 
Municipal Crida Premià de Dalt per a reposar la bandera robada i el màstil trencat, destinar els 
esforços policials contra aquest vandalisme, i col·locar l’estelada a l’Ajuntament. (R.E. E/002445-2018, 
de data 04/05/2018). 



 

 
15. Moció del Grup 

Municipal Crida Premià de Dalt en suport als 9 mestres inculpats per delictes d’odi a l’institut “El 
Palau”, de Sant Andreu de la Barca. (R.E. E/002445-2018, de data 04/05/2018). 
 

16. Moció del Grup 
Municipal Crida Premià de Dalt per a col·locar una placa “Stolperstein” (“Pedra de Topada”), en honor 
a Neus Català, davant d’on va tenir cura dels infants de la colònia Negrín. (R.E. E/002513-2018, de data 
09/05/2018). 
 

17. Moció del Grup 
Municipal Crida Premià de Dalt de rebuig a la sentència de “La Manada”. (R.E. E/002513-2018, de data 
09/05/2018). 
 

 
INFORME DE REGIDORIES 
 
HISENDA 
 

- Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012, en el 
Pressupost de l’exercici 2018. 

 
PRECS I PREGUNTES 
 
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 
 

18. Pregunta del Grup 
Municipal del PP relativa a la plaça Vista Alegre. (Pregunta núm. 1, R.E. E/002444-2018, de 
data 04/05/2018). 
 

19. Pregunta del Grup 
Municipal del PP relativa al Bike Park. (Pregunta núm. 2, R.E. E/002444-2018, de data 
04/05/2018). 
 

20. Pregunta del Grup 
Municipal del PP relativa al pavelló municipal. (Pregunta núm. 3, R.E. E/002444-2018, de data 
04/05/2018). 

21. Pregunta del Grup 
Municipal del PP relativa a la intersecció entre el Torrent Fontsana i el carrer de la Costa 
Brava. (Pregunta núm. 4, R.E. E/002444-2018, de data 04/05/2018). 
 



 

22. Preguntes del Grup 
Municipal del PP relatives a la gespa dels camps de futbol. (Preguntes núm. 5 i 6, R.E. 
E/002444-2018, de data 04/05/2018). 
 

23. Preguntes del Grup 
Municipal del PP relatives als actes vandàlics a la via pública. (Preguntes núm. 7 a 10, R.E. 
E/002444-2018, de data 04/05/2018). 
 

24. Pregunta del Grup 
Municipal del PP relativa a Ràdio Premià de Dalt. (Pregunta núm. 11, R.E. E/002444-2018, de 
data 04/05/2018). 
 

25. Preguntes del Grup 
Municipal del PP relatives a la Carretera de Premià de Dalt. (Preguntes núm. 12 i 13, R.E. 
E/002444-2018, de data 04/05/2018). 
 
 

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

26. Prec del Grup 
Municipal Crida Premià de Dalt relatiu a la instància per la Plaça 1 d’Octubre. (Prec núm. 1, 
R.E. E/002445-2018, de data 04/05/2018). 
 

27. Prec del Grup 
Municipal Crida Premià de Dalt relatiu a l’actualització del Reglament Orgànic Municipal 
(ROM). (Prec núm. 2, R.E. E/002445-2018, de data 04/05/2018). 
 

28. Preguntes del Grup 
Municipal Crida Premià de Dalt relatives als actes vandàlics i intimidatoris. (Pregunta núm. 3, 
R.E. E/002445-2018, de data 04/05/2018). 
 

29. Pregunta del Grup 
Municipal Crida Premià de Dalt relativa a actuacions al bosc de la Torre del Pi/El Carme. 
(Pregunta núm. 4, R.E. E/002445-2018, de data 04/05/2018). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
ALCALDIA 
Sr. Alcalde: Sí, hola, bon vespre. Benvinguts al Ple ordinari del mes de maig. 



 

Iniciem el Ple amb l’ordre del dia, que el primer punt és la lectura i aprovació de l’acta de la sessió 
anterior, l’acta número 3, no sé si hi ha alguna esmena. 
Tot correcte? Donem per bona? 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 3) 

Ø Sotmesa l’acta número 3 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels presents 
sense esmenes.  

2. DESPATX OFICIAL 

El Sr. Secretari accidental dona lectura dels següents acords: 

1) “La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 16 d’abril de 2018, va acordar la transformació en 
indefinit i amb efectes de l’1 de maig de 2018, del contracte laboral d’interinitat subscrit l’1 de febrer de 
2008, amb la Sra. GEMMA FERRAN CASAS com a mestra d’educació infantil, a l’haver superat el procés de 
selecció convocat a l’efecte. 
 

2) Per decret d’Alcaldia de data 4 de maig de 2018 es va acordar prorrogar el contracte eventual per 
circumstàncies de la producció i acumulació de tasques subscrit amb la senyora ARIADNA BASSÓ 
CARBONELL en data 02-11-2017, com a treballadora social, des del 2 de maig a l’1 de novembre de 2018.” 

Sr. Alcalde: Bé, gràcies. Com veieu, avui no ens acompanya la secretària, per motius de salut, 
esperem una ràpida recuperació, i agrair també al senyor Antonio López que avui estigui aquí amb 
nosaltres.  
 
GOVERNACIÓ 
 
3. APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE PREMIÀ DE DALT PER A L’ANY 2019 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent proposta: 

“Atès que en data 19 de març de 2018 ha tingut entrada al RGE d’aquest ajuntament amb número 
1258 escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dels Serveis Territorials a Barcelona de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual se’ns emplaça per comunicar les festes locals pel 2019. 
Vist el que estableix l’article 37.2 de Estatut del Treballadors, que indica que de les catorze festes 
laborals, dues tindran caràcter local, i conforme amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual 
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i 
Famílies, a proposta dels municipis respectius. 
Vistes les competències que em van ser conferides, en virtut de la delegació d’alcaldia d’aquest 
Ajuntament, mitjançant el Decret de data 23 de juny de 2015, proposo al Ple l’adopció dels següents  

     ACORDS 
PRIMER.- PROPOSAR que les festes locals de Premià de Dalt, per a l’any 2019, es fixin en les dates 
següents: 



 

FESTES LOCALS DE PREMIÀ DE DALT 
a) Dia 10 de juny de 2019 - Segona Pasqua  
b) Dia 29 de juny de 2019 – Sant Pere-Festa Major  

SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la consellera del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, per tal que puguin ésser fixades aquestes festes per l’Ordre corresponent.” 
Sr. Alcalde: Aquí el que fem és aprovar, de cara al proper exercici, les dues festes locals, que són 
competència de l'Ajuntament. La que proposem, una és el 10 de juny, que és la Segona Pasqua, i 
l’altra el 29 de juny, que és el dia de Sant Pere, com és habitual. Estem d’acord? I 29 de juny, dia de 
Sant Pere. Estem d’acord amb aquesta? 

Ø 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.  

 
TERRITORI I URBANISME 
 
Sr. Alcalde: Aquí hi ha quatre punts que van sobre el mateix aspecte. Bueno, set punts, però quatre 
són sobre la desestimació del recurs de reposició, tot relacionat amb tot el procés, doncs, per 
realitzar els accessos al barri de Santa Anna, per la part nord, per la part del Camí del Mig. Aquí hi ha 
quatre implicats, que són els dos propietaris i dos llogaters de tots els terrenys que hi ha per l’accés 
del Camí del Mig per la part de dalt al barri de Santa Anna, per expropiar aquells terrenys, arribar a 
un acord i poder ampliar cinc metres el Camí del Mig per l’accés al barri. 
Si de cas llegim el primer, el primer acord, i els quatre seran del mateix tema. Llavors expliquem 
doncs com ha anat això. 
4. DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL SR. JOSEP COLOMER CASANOVAS, EN 
REPRESENTACIÓ DE L’EMPRESA “COPLANTVI, S.L.”, CONTRA L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE PREMIÀ DE DALT DE DATA 12 DE FEBRER DE 2018, PEL QUE S’APROVA DEFINITIVAMENT LA 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA 
DENOMINAT “NOVA VERSIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DELS ACCESSOS AL BARRI SANTA ANNA-TIÓ 
PEL CAMÍ DEL MIG, ROTONDA I VORERES CAMÍ DEL MIG”, DE PREMIÀ DE DALT 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent proposta: 

“Vist l’acord del Ple d’aprovació definitiva de data 12 de febrer de 2018, en el que es va aprovar 
definitivament la relació de béns i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària 
denominat “Nova versió del projecte executiu dels accessos al barri de Sant Anna-Tió pel Camí del 
Mig, rotonda i voreres Camí del Mig”. 
Vist que s’ha notificat individualment als interessats, presentant recurs de reposició el Sr. Josep 
Colomer Casanovas en representació de COPLANTVI, SL., R.E. 1284 de data 19 de març de 2018.  
Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica i la secretària de l’Ajuntament, en data 9 d’abril de 
2018, que es transcriu en part: 



 

“ASSUMPTE: Recurs de reposició presentat pel senyor SALVADOR SERRA PRATS, en data 16 de març 
2018, recurs de reposició presentat pel senyor MIQUEL VIÑALS COMAJUAN, en data 19 de març de 
2018, recurs de reposició presentat pel senyor JOSEP COLOMER CASANOVAS en representació de 
COPLANTVI, SL, en data 19 de març 2018 contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, de 
data 12 de febrer de 2018 que aprova definitivament la relació de béns i drets afectats per a 
l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat “Nova versió del projecte executiu dels 
accessos al barri de Sant Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres Camí del Mig “. 
 
El ple de l’ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 12 de febrer de 2018 va aprovar 
definitivament la relació de béns i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària 
denominat “Nova versió del projecte executiu dels accessos al barri de Sant Anna-Tió pel Camí del 
Mig, rotonda i voreres Camí del Mig“. 
 
L’esmentat acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província en data 20 de febrer de 2018 i 
notificat individualment als interessats. 
Els senyors Salvador Serra Prats, Miquel Viñals Comajuan i COPLANTVI, SL presenten de forma 
individualitzada recurs de reposició, ara bé donat que , amb petites diferències, tots tres presenten 
idèntics recursos, amb les mateixes consideracions i argumentacions jurídiques, es procedeix a fer un 
únic informe per respondre les seves al·legacions. 
 
En els seus escrits els recurrents exposen en síntesi: 

1. Que l’acord del ple de data 12 de febrer de 2018 únicament torna a fer una relació de béns i drets 
afectats, en la que genèricament es remet a l’annex 10 del projecte aprovat per l’acord de Junta de 
Govern Local de 30 de novembre de 2015, sense rectificar i/o esmenar els errors detectats i reconeguts 
pel propi Ajuntament en l’acord del ple de data 12 de febrer de 2018. 
 

2. Que la relació de béns i drets aprovada definitivament no identifica ni descriu les construccions i 
instal·lacions pròpies de les finques i activitats que s’afecten per l’execució d’aquest projecte. 
Els senyors MIQUEL VIÑALS COMAJUAN I EL SENYOR JOSEP COLOMER CASANOVAS en representació de 
l’empresa COPLANTVI manifesten també que no s’identifiquen ni es valoren les construccions i 
instal·lacions propietat de COPLANTVI com a arrendatària. 

3. Expressen la seva disconformitat amb la valoració feta dels béns i drets afectats. 

I demana: 
o La nul·litat de ple dret de l’acord i deixar-lo sense efecte. 
o En cas de no estimar-se la nul·litat de l’acord, que es rectifiqui la relació de béns i drets afectats i 

tornar-la a sotmetre a informació pública. 
o Fixar com a preu unitari del valor del sòl, el preu de 134,50€/m2 fixat i reconegut l’any 2003 per 

l’ajuntament, actualitzat amb el seu IPC, i en cas que es desestimi aquest preu fixar com a preu unitari 
del valor del sòl el preu de 72,72€/m2 fixat l’any 2016.  

Al respecte S’INFORMA QUE: 



 

Primer.- Els recurrents fan una primera argumentació sobre que l’acord del ple de data 12 de febrer 
de 2018 únicament torna a fer una relació de béns i drets afectats, en la que genèricament es remet a 
l’annex 10 del projecte aprovat per l’acord de Junta de Govern Local de 30 de novembre de 2015, 
sense rectificar i/o esmenar els errors detectats i reconeguts pel propi Ajuntament en l’acord del ple 
de data 12 de febrer de 2018. 
 
Tot seguit es contradiuen ells mateixos posant de manifesta que l’acord de ple de data 12 de febrer de 
2018 reconeix la major part dels errors i mancances detectats, argumentat alhora que caldria fer una 
nova exposició al públic. 
 
Al respecte l’article 19 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 estableix, entre 
d’altres, que qualsevol persona podrà aportar per escrit les dades oportunes per a rectificar possibles 
errors de la relació publicada o oposar-se, per raons de forma o fons a la necessitat de l’ocupació i 
l’article 20 del mateix text legal preveu que a la vista de les al·legacions presentades en el tràmit 
d’informació pública i prèvia les comprovacions que s’estimin oportunes, l’òrgan competent resoldrà. 
Per la qual cosa, s’ha seguit el procediment legalment establert per a l’aprovació de la relació de béns 
i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat “Nova versió del 
projecte executiu dels accessos al barri de Sant Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres Camí del 
Mig “, fent l’aprovació inicial de la relació, publicant i notificant individualment als interessats, rebent 
les al·legacions presentades i fent l’aprovació definitiva d’aquesta relació rectificant els errors en què 
s’hagi pogut incórrer en la seva aprovació inicial, sense que sigui necessari ni preceptiu fer un altre 
tràmit d’informació pública. 
 
Segon.- Els recurrents manifesten que la relació de béns i drets aprovada definitivament no identifica 
ni descriu les construccions i instal·lacions pròpies de cadascuna de les finques i activitats que 
s’afecten per l’execució d’aquest projecte i que fa una remissió genèrica a l’Annex 10 del projecte 
aprovat per la Junta de Govern de data 30 de novembre de 2015, sense rectificar, completar i/o 
esmenar els errors detectats i reconeguts pel propi ajuntament en l’acord de data 12 de febrer de 
2018. 
Els senyors MIQUEL VIÑALS COMAJUAN I EL SENYOR JOSEP COLOMER CASANOVAS en representació 
de l’empresa COPLANTVI manifesten també que no s’identifiquen ni es valoren les construccions i 
instal·lacions propietat de COPLANTVI com a arrendatària. 
Al respecte cal dir que els recurrents reprodueixen novament les consideracions a que ja es feia 
referència en els seus escrits presentats durant el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial de 
la relació de béns i drets afectats per l’expropiació i que van ser desestimades per l’acord adoptat pel 
ple de l’ajuntament en data 12 de febrer de 2018. 
L’article 17 de la Llei de 16 de desembre de 1954 d’Expropiació Forçosa estableix que: 

“Article 17 
1. A los efectos del art. 15, el beneficiario de la expropiación estará obligado a formular una relación 

concreta e individualizada, en la que se describan, en todos los aspectos, material i jurídico, los 
bienes o derechos que considere de necesaria expropiación. 



 

2. Cuando el proyecto de obras i Servicios comprenda la descripción material detallada a que se 
refiere el párrafo anterior, la necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprovación del 
proyecto, pero el beneficiario estará igualment obligado a formular la mencionada relación a los 
solos efectos de la determinación de los interesados.” 

No sent certes les apreciacions que es fa sobre que no s’han rectificat, completat i/o esmenat els 
errors detectats i reconeguts pel propi ajuntament, ja que tal i com s’estableix a l’article 17 abans 
esmentat, a l’haver un projecte d’obres definitivament aprovat, la relació concreta i individualitzada 
dels béns a expropiar, queden clarament determinats, sense que els recurrents aportin nous béns o 
instal·lacions a incloure en la relació que es vegin afectades en aquest projecte, no essent conforme a 
dret les al·legacions presentades al respecte. 
En relació a les manifestacions que fan el senyor MIQUEL VIÑALS COMAJUAN I EL SENYOR JOSEP 
COLOMER CASANOVAS en representació de l’empresa COPLANTVI sobre que no s’identifiquen ni es 
valoren les construccions i instal·lacions propietat de COPLANTVI com a arrendatària, cal dir que 
l’empresa COPLANTVI, SL, consta com a arrendatària de la finca 1 i d ela finca 3 en la relació de béns i 
drets aprovada i que la valoració a la que tingui dret es realitzarà en peça separada en la 
determinació del justipreu de cadascun dels titulars i interessats en el procediment. 
 
Tercer.- Els recurrents expressen la seva disconformitat amb la valoració feta dels béns i drets 
afectats, al·legant que l’administració no pot anar contra els seus propis actes.  
En aquesta al·legacions novament es tornen a reproduir les mateixes consideracions a que ja es feia 
referència en els seus escrits presentats durant el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial de 
la relació de béns i drets afectats per l’expropiació i que van ser desestimades per l’acord adoptat pel 
ple de l’ajuntament en data 12 de febrer de 2018, donat que la data que s’ha de tenir en compte 
alhora de fer la valoració dels béns i drets afectats per l’expropiació, serà la de l’inici de l’aprovació de 
l’expedient de justipreu, expedient que es va iniciar per acord del ple de data 12 de febrer de 2018. 
En aquest sentit es determina en l’article 36.1 de la Llei d’expropiació forçosa que preveu que: 
 “ Artículo 36 

1. Las tasaciones se efectuaran con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos 
expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse en cuenta las 
plusvalías que sean consecuencia directa de plano o proyecto de obras que dan lugar a la 
expropiación y las previsibles para el futuro.”” 

 
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia 
d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia de data 23 de juny de 2015 proposo al Ple de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR íntegrament el Recurs de reposició presentat pel SR. JOSEP COLOMER 
CASANOVAS en representació de COPLANTVI, SL, en data 19 de març de 2018 (Registre d’entrada 
1284), contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, de data 12 de febrer de 2018 que 
aprova definitivament la relació de béns i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local 
ordinària denominat “Nova versió del projecte executiu dels accessos al barri de Sant Anna-Tió pel 
Camí del Mig, rotonda i voreres Camí del Mig “. 



 

 
SEGON.- Notificar aquest acord al SR. JOSEP COLOMER CASANOVAS en representació de COPLANTVI, 
SL amb els recursos escaients.” 
Sr. Alcalde: Endavant, senyor Font. 
 
Sr. Font: Bé, a veure, jo en aquí, com que hi ha quatre punts que són del mateix, i els quatre punts 
següents també és del mateix, aniríem fins al punt número 10, per no fer-nos molt carregosos en 
explicar cada punt, faré un resum de què és el que estem per aprovar. 
Els quatre primers són dels dos propietaris, el senyor Viñals, Coplantvi, Salvador Serra i Corma, que 
presenten un recurs de reposició, el qual, en aquests quatre primers punts, el que fem és desestimar 
el recurs que han presentat. 
En els altres, en els altres quatre punts, que venen al darrere, és la determinació del justipreu de les 
finques, i dels arrendataris, que lògicament tenen allà uns estris que estan col·locats, i també hi ha 
una valoració feta per cadascun d’ells. Aleshores, en aquí, hi ha la valoració feta, i també hi ha 
l’oportunitat de poder arribar a un acord amb els propietaris. 
Us diré que avui s’ha pogut parlar ja amb tots quatre, que avui hi ha hagut l’última reunió, i sembla 
que arribem a un acord amb tots ells, tot i que no serà efectiu l’acord fins que se signin els 
documents corresponents. Sembla que no hi hauria cap problema per tirar-ho endavant. De totes 
maneres, us explico i us dic més o menys les quantitats que nosaltres en un moment oferíem, i que 
s’acaba arribant a un pacte. 
Amb el senyor Viñals, nosaltres tenim una oferta de 20.247 per la finca, per una finca, i 18.974,49 per 
l’altra finca. Com que el senyor Viñals va fer l’escrit demanant el justipreu, ell va demanar 19.757 i 
18.079,82.  
En aquest cas, aquest senyor demana menys del que nosaltres se li oferia. Però clar, queda pel que ell 
demana, no se li pot pagar la valoració que ha fet el tècnic de l'Ajuntament.  
Amb Coplantvi, demana per una banda 11.289,60 i per l’altre terreny 4.451,90. També s’ha arribat a 
un acord global, que l’única cosa que falta és que es justifiqui pel tècnic de l'Ajuntament, però 
hauríem arribat a un acord per 7.545.  
Al Salvador Serra se li oferia 61.676,56, i es va arribar a l’acord, perquè hi havia unes coses que no 
estaven comptades en els paviments i en la situació del que és el rec, que en lloc de ser un rec normal 
és un rec per inundació, es va arribar a 67.365,08 Euros. 
I després hi havia Corma, que Corma demanava un total de 43.144 euros. En les reunions que hem 
tingut amb ells, es va arribar a una conclusió de pagar 15.000 euros i desestimar la seva proposta. 
Aquests són el moviment que hi ha hagut en tot el tema de l’expropiació del camí de Santa Anna amb 
els quatre propietaris. 
En tot cas, si això no s’arriba en un moment determinat que se signin, als que signin se’ls accepta i als 
que no signin s’aniria directament al justipreu, en el qual el tribunal decidirà exactament el preu a 
pagar. I el preu que decideixi el tribunal, ni pels uns o pels altres, serà millor o serà pitjor, però ens 
haurem d’atendre al que en realitat faci el tribunal. 
Si teniu alguna pregunta o algun aclariment. 
 
Sr. Alcalde: Voleu comentar alguna cosa per part vostra? 



 

Sr. Batlle: Sí, molt breument. Celebrar que s’hagi arribat a un acord amb els propietaris, crec que és 
important, i que el final d’això beneficiï els veïns i veïnes del barri, en benefici de tots per davant del 
benefici d’uns pocs, creiem que és important. 
Segurament ens hagués agradat mirar la documentació amb més calma, el que passa, que, tal com 
van els tempos per rebre l’ajuda, doncs són els que són, i per tant nosaltres hi votarem a favor, igual 
que vam fer en la mateixa línia, en Plens anteriors. 
Simplement això. 
 
Sr. Font: Molt bé, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Crec que és un tema important, pel barri era un problema de mobilitat i de seguretat, tot 
aquell tram entre el barri i el que és Illa Fantasia, és difícil passar dos vehicles i fins i tot una persona 
caminant, doncs hi ha un cert moviment. 
El que sempre hem dit, hem buscat sempre arribar a l’acord, però sempre dintre dels paràmetres que 
pot pagar l'Ajuntament, que això ho avalen els tècnics que fan aquestes valoracions. 
Dic amb totes les reserves que a dia d’avui hi ha l’acord verbal, falta, doncs, això, doncs plasmar-ho 
amb els convenis, que això entenc que al proper Ple ja ens vindria. 
 
Sr. Font: A partir, a partir del dia d’avui, un cop estigui aprovat, se’ls enviarà una carta, que tenen deu 
dies per acceptar-ho o no, i en aquests deu dies sí que tenen que signar. 
Si no és així, ho haurem de tirar endavant. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, i a més en aquesta obra tenim el projecte aprovat, i tenim la dotació econòmica 
per poder-ho fer. O sigui, ens falta només tenir a disposició els terrenys i un cop estiguin a disposició 
ja es podria iniciar tot el procés de licitació d’aquesta, perquè el projecte està fet, no? 
Molt bé, entenc que cada un dels punts, dels set punts, estem tots d’acord. 
Doncs cal votar-los un per un. Votem el punt 4. 
 

Ø 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.  
 

5. DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL SR. MIQUEL VIÑALS COMAJUAN, 
CONTRA L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT DE DATA 12 DE FEBRER DE 2018, 
PEL QUE S’APROVA DEFINITIVAMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER A L’EXECUCIÓ 
DEL PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA DENOMINAT “NOVA VERSIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU 
DELS ACCESSOS AL BARRI SANTA ANNA-TIÓ PEL CAMÍ DEL MIG, ROTONDA I VORERES CAMÍ DEL 
MIG”, DE PREMIÀ DE DALT 
 

El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent proposta: 



 

“Vist l’acord del Ple d’aprovació definitiva de data 12 de febrer de 2018, en el que es va aprovar 
definitivament la relació de béns i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària 
denominat “Nova versió del projecte executiu dels accessos al barri de Sant Anna-Tió pel Camí del 
Mig, rotonda i voreres Camí del Mig”. 
Vist que s’ha notificat individualment als interessats, presentant recurs de reposició el Sr. Miquel 
Viñals Comajuan, R.E. 1285 de data 19 de març de 2018.  
Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica i la secretària de l’Ajuntament, en data 9 d’abril de 
2018, que es transcriu en part: 
“ASSUMPTE: Recurs de reposició presentat pel senyor SALVADOR SERRA PRATS, en data 16 de març 
2018, recurs de reposició presentat pel senyor MIQUEL VIÑALS COMAJUAN, en data 19 de març de 
2018, recurs de reposició presentat pel senyor JOSEP COLOMER CASANOVAS en representació de 
COPLANTVI, SL, en data 19 de març 2018 contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, de 
data 12 de febrer de 2018 que aprova definitivament la relació de béns i drets afectats per a 
l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat “Nova versió del projecte executiu dels 
accessos al barri de Sant Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres Camí del Mig “. 
El ple de l’ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 12 de febrer de 2018 va aprovar 
definitivament la relació de béns i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària 
denominat “Nova versió del projecte executiu dels accessos al barri de Sant Anna-Tió pel Camí del 
Mig, rotonda i voreres Camí del Mig“. 
L’esmentat acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província en data 20 de febrer de 2018 i 
notificat individualment als interessats. 
Els senyors Salvador Serra Prats, Miquel Viñals Comajuan i COPLANTVI, SL presenten de forma 
individualitzada recurs de reposició, ara bé donat que , amb petites diferències, tots tres presenten 
idèntics recursos, amb les mateixes consideracions i argumentacions jurídiques, es procedeix a fer un 
únic informe per respondre les seves al·legacions. 
En els seus escrits els recurrents exposen en síntesi: 

1. Que l’acord del ple de data 12 de febrer de 2018 únicament torna a fer una relació de béns i drets 
afectats, en la que genèricament es remet a l’annex 10 del projecte aprovat per l’acord de Junta de 
Govern Local de 30 de novembre de 2015, sense rectificar i/o esmenar els errors detectats i reconeguts 
pel propi Ajuntament en l’acord del ple de data 12 de febrer de 2018. 

2. Que la relació de béns i drets aprovada definitivament no identifica ni descriu les construccions i 
instal·lacions pròpies de les finques i activitats que s’afecten per l’execució d’aquest projecte. 
Els senyors MIQUEL VIÑALS COMAJUAN I EL SENYOR JOSEP COLOMER CASANOVAS en representació de 
l’empresa COPLANTVI manifesten també que no s’identifiquen ni es valoren les construccions i 
instal·lacions propietat de COPLANTVI com a arrendatària. 

3. Expressen la seva disconformitat amb la valoració feta dels béns i drets afectats. 

I demana: 
o La nul·litat de ple dret de l’acord i deixar-lo sense efecte. 
o En cas de no estimar-se la nul·litat de l’acord, que es rectifiqui la relació de béns i drets afectats i 

tornar-la a sotmetre a informació pública. 



 

o Fixar com a preu unitari del valor del sòl, el preu de 134,50€/m2 fixat i reconegut l’any 2003 per 
l’ajuntament, actualitzat amb el seu IPC, i en cas que es desestimi aquest preu fixar com a preu unitari 
del valor del sòl el preu de 72,72€/m2 fixat l’any 2016.  

Al respecte S’INFORMA QUE: 
Primer.- Els recurrents fan una primera argumentació sobre que l’acord del ple de data 12 de 

febrer de 2018 únicament torna a fer una relació de béns i drets afectats, en la que genèricament es 
remet a l’annex 10 del projecte aprovat per l’acord de Junta de Govern Local de 30 de novembre de 
2015, sense rectificar i/o esmenar els errors detectats i reconeguts pel propi Ajuntament en l’acord 
del ple de data 12 de febrer de 2018. 
Tot seguit es contradiuen ells mateixos posant de manifesta que l’acord de ple de data 12 de febrer de 
2018 reconeix la major part dels errors i mancances detectats, argumentat alhora que caldria fer una 
nova exposició al públic. 
Al respecte l’article 19 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 estableix, entre 
d’altres, que qualsevol persona podrà aportar per escrit les dades oportunes per a rectificar possibles 
errors de la relació publicada o oposar-se, per raons de forma o fons a la necessitat de l’ocupació i 
l’article 20 del mateix text legal preveu que a la vista de les al·legacions presentades en el tràmit 
d’informació pública i prèvia les comprovacions que s’estimin oportunes, l’òrgan competent resoldrà. 
Per la qual cosa, s’ha seguit el procediment legalment establert per a l’aprovació de la relació de béns 
i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat “Nova versió del 
projecte executiu dels accessos al barri de Sant Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres Camí del 
Mig “, fent l’aprovació inicial de la relació, publicant i notificant individualment als interessats, rebent 
les al·legacions presentades i fent l’aprovació definitiva d’aquesta relació rectificant els errors en què 
s’hagi pogut incórrer en la seva aprovació inicial, sense que sigui necessari ni preceptiu fer un altre 
tràmit d’informació pública. 
Segon.- Els recurrents manifesten que la relació de béns i drets aprovada definitivament no identifica 
ni descriu les construccions i instal·lacions pròpies de cadascuna de les finques i activitats que 
s’afecten per l’execució d’aquest projecte i que fa una remissió genèrica a l’Annex 10 del projecte 
aprovat per la Junta de Govern de data 30 de novembre de 2015, sense rectificar, completar i/o 
esmenar els errors detectats i reconeguts pel propi ajuntament en l’acord de data 12 de febrer de 
2018. 
Els senyors MIQUEL VIÑALS COMAJUAN I EL SENYOR JOSEP COLOMER CASANOVAS en representació 
de l’empresa COPLANTVI manifesten també que no s’identifiquen ni es valoren les construccions i 
instal·lacions propietat de COPLANTVI com a arrendatària. 
Al respecte cal dir que els recurrents reprodueixen novament les consideracions a que ja es feia 
referència en els seus escrits presentats durant el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial de 
la relació de béns i drets afectats per l’expropiació i que van ser desestimades per l’acord adoptat pel 
ple de l’ajuntament en data 12 de febrer de 2018. 
L’article 17 de la Llei de 16 de desembre de 1954 d’Expropiació Forçosa estableix que: 

“Article 17 
4. A los efectos del art. 15, el beneficiario de la expropiación estará obligado a formular una relación 

concreta e individualizada, en la que se describan, en todos los aspectos, material i jurídico, los bienes 
o derechos que considere de necesaria expropiación. 



 

5. Cuando el proyecto de obras i Servicios comprenda la descripción material detallada a que se refiere el 
párrafo anterior, la necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprovación del proyecto, pero 
el beneficiario estará igualment obligado a formular la mencionada relación a los solos efectos de la 
determinación de los interesados.” 

No sent certes les apreciacions que es fa sobre que no s’han rectificat, completat i/o esmenat els 
errors detectats i reconeguts pel propi ajuntament, ja que tal i com s’estableix a l’article 17 abans 
esmentat, a l’haver un projecte d’obres definitivament aprovat, la relació concreta i individualitzada 
dels béns a expropiar, queden clarament determinats, sense que els recurrents aportin nous béns o 
instal·lacions a incloure en la relació que es vegin afectades en aquest projecte, no essent conforme a 
dret les al·legacions presentades al respecte. 
En relació a les manifestacions que fan el senyor MIQUEL VIÑALS COMAJUAN I EL SENYOR JOSEP 
COLOMER CASANOVAS en representació de l’empresa COPLANTVI sobre que no s’identifiquen ni es 
valoren les construccions i instal·lacions propietat de COPLANTVI com a arrendatària, cal dir que 
l’empresa COPLANTVI, SL, consta com a arrendatària de la finca 1 i d ela finca 3 en la relació de béns i 
drets aprovada i que la valoració a la que tingui dret es realitzarà en peça separada en la 
determinació del justipreu de cadascun dels titulars i interessats en el procediment. 
Tercer.- Els recurrents expressen la seva disconformitat amb la valoració feta dels béns i drets 
afectats, al·legant que l’administració no pot anar contra els seus propis actes.  
En aquesta al·legacions novament es tornen a reproduir les mateixes consideracions a que ja es feia 
referència en els seus escrits presentats durant el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial de 
la relació de béns i drets afectats per l’expropiació i que van ser desestimades per l’acord adoptat pel 
ple de l’ajuntament en data 12 de febrer de 2018, donat que la data que s’ha de tenir en compte 
alhora de fer la valoració dels béns i drets afectats per l’expropiació, serà la de l’inici de l’aprovació de 
l’expedient de justipreu, expedient que es va iniciar per acord del ple de data 12 de febrer de 2018. 
En aquest sentit es determina en l’article 36.1 de la Llei d’expropiació forçosa que preveu que: 
 “ Artículo 36 

1. Las tasaciones se efectuaran con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos 
expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse en cuenta las 
plusvalías que sean consecuencia directa de plano o proyecto de obras que dan lugar a la 
expropiación y las previsibles para el futuro.”” 

Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia 
d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia de data 23 de juny de 2015 proposo al Ple de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, l’adopció dels acords següents: 
PRIMER.- DESESTIMAR íntegrament el Recurs de reposició presentat pel MIQUEL VIÑALS COMAJUAN, 
en data 19 de març de 2018 (Registre d’entrada 1285), contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 
Premià de Dalt, de data 12 de febrer de 2018 que aprova definitivament la relació de béns i drets 
afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat “Nova versió del projecte 
executiu dels accessos al barri de Sant Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres Camí del Mig “. 
SEGON.- Notificar aquest acord al SR. MIQUEL VIÑALS COMAJUAN amb els recursos escaients.” 

Ø 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.  

6. DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL SR. SALVADOR SERRA PRATS, 
CONTRA L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT DE DATA 12 DE FEBRER DE 2018, 
PEL QUE S’APROVA DEFINITIVAMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER A L’EXECUCIÓ 
DEL PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA DENOMINAT “NOVA VERSIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU 
DELS ACCESSOS AL BARRI SANTA ANNA-TIÓ PEL CAMÍ DEL MIG, ROTONDA I VORERES CAMÍ DEL 
MIG”, DE PREMIÀ DE DALT 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent proposta: 

“Vist l’acord del Ple d’aprovació definitiva de data 12 de febrer de 2018, en el que es va aprovar 
definitivament la relació de béns i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària 
denominat “Nova versió del projecte executiu dels accessos al barri de Sant Anna-Tió pel Camí del 
Mig, rotonda i voreres Camí del Mig”. 
Vist que s’ha notificat individualment als interessats, presentant recurs de reposició el  
Sr. Salvador Serra Prats, R.E. 1252 de data 16 de març de 2018.  
Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica i la secretària de l’Ajuntament, en data 9 d’abril de 
2018, que es transcriu en part: 
“ASSUMPTE: Recurs de reposició presentat pel senyor SALVADOR SERRA PRATS, en data 16 de març 
2018, recurs de reposició presentat pel senyor MIQUEL VIÑALS COMAJUAN, en data 19 de març de 
2018, recurs de reposició presentat pel senyor JOSEP COLOMER CASANOVAS en representació de 
COPLANTVI, SL, en data 19 de març 2018 contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, de 
data 12 de febrer de 2018 que aprova definitivament la relació de béns i drets afectats per a 
l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat “Nova versió del projecte executiu dels 
accessos al barri de Sant Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres Camí del Mig “. 
El ple de l’ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 12 de febrer de 2018 va aprovar 
definitivament la relació de béns i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària 
denominat “Nova versió del projecte executiu dels accessos al barri de Sant Anna-Tió pel Camí del 
Mig, rotonda i voreres Camí del Mig“. 
L’esmentat acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província en data 20 de febrer de 2018 i 
notificat individualment als interessats. 
Els senyors Salvador Serra Prats, Miquel Viñals Comajuan i COPLANTVI, SL presenten de forma 
individualitzada recurs de reposició, ara bé donat que , amb petites diferències, tots tres presenten 
idèntics recursos, amb les mateixes consideracions i argumentacions jurídiques, es procedeix a fer un 
únic informe per respondre les seves al·legacions. 
En els seus escrits els recurrents exposen en síntesi: 

1. Que l’acord del ple de data 12 de febrer de 2018 únicament torna a fer una relació de béns i drets 
afectats, en la que genèricament es remet a l’annex 10 del projecte aprovat per l’acord de Junta de 
Govern Local de 30 de novembre de 2015, sense rectificar i/o esmenar els errors detectats i reconeguts 
pel propi Ajuntament en l’acord del ple de data 12 de febrer de 2018. 

2. Que la relació de béns i drets aprovada definitivament no identifica ni descriu les construccions i 
instal·lacions pròpies de les finques i activitats que s’afecten per l’execució d’aquest projecte. 



 

Els senyors MIQUEL VIÑALS COMAJUAN I EL SENYOR JOSEP COLOMER CASANOVAS en representació de 
l’empresa COPLANTVI manifesten també que no s’identifiquen ni es valoren les construccions i 
instal·lacions propietat de COPLANTVI com a arrendatària. 

3. Expressen la seva disconformitat amb la valoració feta dels béns i drets afectats. 

I demana: 
o La nul·litat de ple dret de l’acord i deixar-lo sense efecte. 
o En cas de no estimar-se la nul·litat de l’acord, que es rectifiqui la relació de béns i drets afectats i 

tornar-la a sotmetre a informació pública. 
o Fixar com a preu unitari del valor del sòl, el preu de 134,50€/m2 fixat i reconegut l’any 2003 per 

l’ajuntament, actualitzat amb el seu IPC, i en cas que es desestimi aquest preu fixar com a preu unitari 
del valor del sòl el preu de 72,72€/m2 fixat l’any 2016.  

Al respecte S’INFORMA QUE: 
Primer.- Els recurrents fan una primera argumentació sobre que l’acord del ple de data 12 de febrer 
de 2018 únicament torna a fer una relació de béns i drets afectats, en la que genèricament es remet a 
l’annex 10 del projecte aprovat per l’acord de Junta de Govern Local de 30 de novembre de 2015, 
sense rectificar i/o esmenar els errors detectats i reconeguts pel propi Ajuntament en l’acord del ple 
de data 12 de febrer de 2018. 
Tot seguit es contradiuen ells mateixos posant de manifesta que l’acord de ple de data 12 de febrer de 
2018 reconeix la major part dels errors i mancances detectats, argumentat alhora que caldria fer una 
nova exposició al públic. 
Al respecte l’article 19 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 estableix, entre 
d’altres, que qualsevol persona podrà aportar per escrit les dades oportunes per a rectificar possibles 
errors de la relació publicada o oposar-se, per raons de forma o fons a la necessitat de l’ocupació i 
l’article 20 del mateix text legal preveu que a la vista de les al·legacions presentades en el tràmit 
d’informació pública i prèvia les comprovacions que s’estimin oportunes, l’òrgan competent resoldrà. 
Per la qual cosa, s’ha seguit el procediment legalment establert per a l’aprovació de la relació de béns 
i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat “Nova versió del 
projecte executiu dels accessos al barri de Sant Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres Camí del 
Mig “, fent l’aprovació inicial de la relació, publicant i notificant individualment als interessats, rebent 
les al·legacions presentades i fent l’aprovació definitiva d’aquesta relació rectificant els errors en què 
s’hagi pogut incórrer en la seva aprovació inicial, sense que sigui necessari ni preceptiu fer un altre 
tràmit d’informació pública. 
Segon.- Els recurrents manifesten que la relació de béns i drets aprovada definitivament no identifica 
ni descriu les construccions i instal·lacions pròpies de cadascuna de les finques i activitats que 
s’afecten per l’execució d’aquest projecte i que fa una remissió genèrica a l’Annex 10 del projecte 
aprovat per la Junta de Govern de data 30 de novembre de 2015, sense rectificar, completar i/o 
esmenar els errors detectats i reconeguts pel propi ajuntament en l’acord de data 12 de febrer de 
2018. 
Els senyors MIQUEL VIÑALS COMAJUAN I EL SENYOR JOSEP COLOMER CASANOVAS en representació 
de l’empresa COPLANTVI manifesten també que no s’identifiquen ni es valoren les construccions i 
instal·lacions propietat de COPLANTVI com a arrendatària. 



 

Al respecte cal dir que els recurrents reprodueixen novament les consideracions a que ja es feia 
referència en els seus escrits presentats durant el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial de 
la relació de béns i drets afectats per l’expropiació i que van ser desestimades per l’acord adoptat pel 
ple de l’ajuntament en data 12 de febrer de 2018. 
L’article 17 de la Llei de 16 de desembre de 1954 d’Expropiació Forçosa estableix que: 

“Article 17 
4. A los efectos del art. 15, el beneficiario de la expropiación estará obligado a formular una relación 

concreta e individualizada, en la que se describan, en todos los aspectos, material i jurídico, los bienes 
o derechos que considere de necesaria expropiación. 

5. Cuando el proyecto de obras i Servicios comprenda la descripción material detallada a que se refiere el 
párrafo anterior, la necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprovación del proyecto, pero 
el beneficiario estará igualment obligado a formular la mencionada relación a los solos efectos de la 
determinación de los interesados.” 

No sent certes les apreciacions que es fa sobre que no s’han rectificat, completat i/o esmenat els 
errors detectats i reconeguts pel propi ajuntament, ja que tal i com s’estableix a l’article 17 abans 
esmentat, a l’haver un projecte d’obres definitivament aprovat, la relació concreta i individualitzada 
dels béns a expropiar, queden clarament determinats, sense que els recurrents aportin nous béns o 
instal·lacions a incloure en la relació que es vegin afectades en aquest projecte, no essent conforme a 
dret les al·legacions presentades al respecte. 
En relació a les manifestacions que fan el senyor MIQUEL VIÑALS COMAJUAN I EL SENYOR JOSEP 
COLOMER CASANOVAS en representació de l’empresa COPLANTVI sobre que no s’identifiquen ni es 
valoren les construccions i instal·lacions propietat de COPLANTVI com a arrendatària, cal dir que 
l’empresa COPLANTVI, SL, consta com a arrendatària de la finca 1 i d ela finca 3 en la relació de béns i 
drets aprovada i que la valoració a la que tingui dret es realitzarà en peça separada en la 
determinació del justipreu de cadascun dels titulars i interessats en el procediment. 
Tercer.- Els recurrents expressen la seva disconformitat amb la valoració feta dels béns i drets 
afectats, al·legant que l’administració no pot anar contra els seus propis actes.  
En aquesta al·legacions novament es tornen a reproduir les mateixes consideracions a que ja es feia 
referència en els seus escrits presentats durant el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial de 
la relació de béns i drets afectats per l’expropiació i que van ser desestimades per l’acord adoptat pel 
ple de l’ajuntament en data 12 de febrer de 2018, donat que la data que s’ha de tenir en compte 
alhora de fer la valoració dels béns i drets afectats per l’expropiació, serà la de l’inici de l’aprovació de 
l’expedient de justipreu, expedient que es va iniciar per acord del ple de data 12 de febrer de 2018. 
En aquest sentit es determina en l’article 36.1 de la Llei d’expropiació forçosa que preveu que: 
 “Artículo 36 

1. Las tasaciones se efectuaran con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos 
expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse en cuenta las 
plusvalías que sean consecuencia directa de plano o proyecto de obras que dan lugar a la 
expropiación y las previsibles para el futuro.”” 



 

Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia 
d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia de data 23 de juny de 2015 proposo al Ple de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, l’adopció dels acords següents: 
PRIMER.- DESESTIMAR íntegrament el Recurs de reposició presentat pel senyor SALVADOR SERRA 
PRATS, en data 16 de març 2018 (Registre d’entrada 1252), contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 
Premià de Dalt, de data 12 de febrer de 2018 que aprova definitivament la relació de béns i drets 
afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària denominat “Nova versió del projecte 
executiu dels accessos al barri de Sant Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres Camí del Mig “. 
SEGON.- Notificar aquest acord al senyor SALVADOR SERRA PRATS, amb els recursos escaients.” 

Ø 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.  

7. DETERMINACIÓ DEL JUSTIPREU DE LA FINCA NÚMERO 2 QUE CONSTA A LA RELACIÓ DE BÉNS I 
DRETS AFECTATS PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA DENOMINAT “NOVA 
VERSIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DELS ACCESSOS AL BARRI SANTA ANNA-TIÓ PEL CAMÍ DEL MIG, 
ROTONDA I VORERES CAMÍ DEL MIG”, A NOM DEL SR. SALVADOR SERRA PRATS, COM A PROPIETARI 
DE L’ESMENTADA FINCA 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent proposta: 

“Vist que l Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 12 de febrer de 2018, va aprovar iniciar 
l’expedient per a la determinació del justipreu, mitjançant peça separada, de la Finca número 2 que 
consta a la relació de béns i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària 
denominat “NOVA VERSIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DELS ACCESSOS AL BARRI SANTA ANNA-TIÓ PEL 
CAMÍ DEL MIG, ROTONDA I VORERES CAMÍ DEL MIG” a nom del senyor SALVADOR SERRA PRATS, com 
a propietari de l’esmentada finca. 
Vist que en el mateix acord es va requerir al senyor SALVADOR SERRA PRATS per tal que en el termini 
de 20 dies presentés full d’apreuament en el que es concreti el valor en que estima la finca objecte 
d’expropiació. 
Vist que el senyor SALVADOR SERRA PRATS presenta full d’apreuament , dins de termini, en el que 
sol·licita: 

- Primer: Que s’accepti i aprovi la valoració que van realitzar els Serveis Tècnics de l’ajuntament el 
novembre del 2003, en el que es valorava la finca 2 pel que fa als drets de propietat en la quantitat 
de 118.662,63€ actualitzant aquest valor a dia d’avui més el 5% de premi d’afecció. 
 

- Segon: En cas de desestimar la primera petició aporta full d’apreuament elaborat per l’enginyer 
agrònom JOSE ANTONIO TAPADA BERTELI, de data 15 de març de 2018 en el que concreta el valor 
en que s’estima la finca objecte d’expropiació en: 

o Finca 2: 64.157,22€+5%del preu d’afecció= 67.365,08€ 



 

Vist que l’Ajuntament de Premià de Dalt, encarrega al senyor Pere González Nebreda, que realitzi una 
valoració de les finques objecte d’expropiació, determinant el valor que aquestes finques tenen a la 
data d’inici de l’expedient de justipreu. 

o Finca 2: 58.739,58€+5%del preu d’afecció= 61.676,56€ 

Vist l’informe tècnic, emès per l’Arquitecte municipal, senyor Lluís Garcia Jiménez, en data 7 de maig 
de 2018. 
Vist l’informe jurídic emès, per l’assessora jurídica, senyora Montserrat Presas Sánchez, en data 7 de 
maig de 2018, que es transcriu en part a continuació: 

“Pel que fa a la primera petició cal dir que l’article 36.1 de la Llei d’expropiació forçosa preveu 
que: 

“ Artículo 36 
1. Las tasaciones se efectuaran con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables 
al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse en cuenta las plusvalías que sean 
consecuencia directa de plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles 
para el futuro.” 

I el Tribunal Suprem en nombroses sentències es pronuncia en el mateix sentit de que el valor 
dels béns es determinarà en el moment d’iniciar-se l’expedient de justipreu: 

“Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 6ª, S 1-6-2016, nº 1249/2016, rec. 107/2015 
Ciertamente, tal texto suscita dudas acerca del momento a que debe referirse tal previsión: al inicio 
del expediente expropiatorio (aprobación de la relación de bienes y derechos), al inicio del 
expediente de justiprecio o a la fecha en que se adopta el acuerdo de valoración. La Ley 8/90, pese 
a algunas dudas, se refería, en el sistema de expropiación, a la fecha de inicio del expediente 
expropiatorio, a la aprobación de la relación de bienes y derechos. La Ley 6/1998, dejaba en claro 
que la fecha a tener en cuenta era la de la fijación del justiprecio. En la Ley 8/2007, no se hacen 
referencias concretas. Pero el punto uno transcrito de la disposición transitoria tercera de la Ley 
8/2007 (y en igual sentido la del Real Decreto Legislativo 2/2008 (EDL 2008/89754) ), no precisa el 
momento, dentro del procedimiento de expropiación al que habrá que estar para la aplicación de 
la nueva norma. Sin embargo, poniendo en relación el texto citado con el punto segundo de la 
misma disposición transitoria, podemos concluir que la fecha a tener en cuenta es la de aquella a la 
que deba referirse la valoración. Es decir, conforme al artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa 
(EDL 1954/21) , al inicio del expediente de justiprecio: a la fecha del requerimiento para la 
presentación de la hoja del justiprecio.” 

Per tant, la data que s’ha de tenir en compte alhora de fer la valoració dels béns i drets 
afectats per l’expropiació, és la de l’inici de l’aprovació de l’expedient de justipreu, la qual es 
va produir el dia 12 de febrer de 2018, data en que el ple de l’ajuntament va iniciar l’expedient 
de justipreu de les finques esmentades. 
En quan a la segona petició, s’aporta full d’apreuament elaborat per l’enginyer agrònom JOSE 
ANTONIO TAPADA BERTELI, de data 15 de març de 2018 en el que concreta el valor en que 
s’estima la finca objecte d’expropiació en: 



 

o Finca 2: 64.157,22€+5%del preu d’afecció= 67.365,08€ 

Segons l’informe emès per l’Arquitecte senyor Pere González Nebreda el valor que li correspon 
a les finca objecte d’expropiació del senyor Salvador Serra prats és: 

o Finca 2: 58.739,58€+5%del preu d’afecció= 61.676,56€ 

L’Article 27.2 del Decreto de 26 de abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Expropiació forçosa preveu que: 

“2. Sin embargo, la fijación del precio por mutuo acuerdo puede verificarse en cualquier momento 
del expediente hasta que el Jurado de Expropiación decida acerca del justo precio y, producido el 
mutuo acuerdo, quedarán sin efecto las actuaciones que se hubieran verificado, relativas a la 
determinación del mismo.” 

Havent mantingut reunió amb el propietari senyor Salvador Serra Prats, per tal d’arribar al 
mutu acord en l’adquisició d’aquesta finca i en ares a obtenir a la major brevetat possible la 
seva ocupació, sense necessitat de tramitar la determinació del justipreu, davant del Jurat 
Provincial d’Expropiació, i vist l’informe emès per l’Arquitecte municipal, senyor Lluís Garcia en 
relació a que el preu ofert pel senyor Salvador Serra, es troba dins dels valors de mercat, es 
proposa al Ple l’acceptació del full d’apreuament presentat pel senyor Salvador Serra Prats.” 

A tenor de l’article 85.3 de la LEF, en relació amb l’article 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, Decret 179/1995, de 13 de juny, la competència per a l’aprovació del justipreu 
correspon al Ple de l’Ajuntament. 
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia 
d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia de data 23 de juny de 2015, proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, l’adopció dels acords següents: 
Primer.- Desestimar la sol·licitud feta pel senyor Salvador Serra Prats de què s’accepti i aprovi la 
valoració que van realitzar els Serveis Tècnics de l’ajuntament el novembre del 2003, en el que es 
valorava la finca 2 pel que fa als drets de propietat en la quantitat de 118.662,63€ actualitzant aquest 
valor a dia d’avui més el 5% d’afecció. 
Segon.- Acceptar com a justipreu a pagar per a l’adquisició per la via d’expropiació forçosa de la finca 
número 2 situada a la parcel·la 14 del polígon 9 del Cadastre de rústica de Premià de Dalt, propietat 
del senyor Salvador Serra Prats, la quantitat de 67.365,08€, d’acord amb el full d’apreuament 
presentat pel propietari davant aquest ajuntament, en data 16 de març del 2018, i en conseqüència 
adquirir l’esmentada finca per la quantitat assenyalada. 
Tercer.- Autoritzar la despesa a favor del senyor Salvador Serra prats, amb DNI núm. 38.626.245-E a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 2018.500.1532.60900. 
Quart.- Procedir al pagament del preu convingut i a l’ocupació de l’esmentada finca, de conformitat 
amb el que es disposa en la legislació urbanística i d’expropiació forçosa. 
Cinquè.- En el supòsit que el propietari no accepti de forma expressa, en el termini de 10 dies hàbils, a 
comptar des de la recepció de la notificació d’aquest acord, el justipreu ofert per l’ajuntament i 
presenti recurs contra la desestimació de la seva valoració feta en el punt primer d’aquest acord, 
procedir a remetre l’expedient de justipreu al Jurat Provincial d’Expropiació als efectes del que 
s’assenyala en els articles 31 i següents de la Llei d’Expropiació forçosa. 



 

Sisè.- Facultar a l’alcalde d’aquesta Corporació perquè en nom d’aquesta intervingui en l’execució 
d’aquest acord i, a tal efecte, facultar-li per a la signatura de tota la documentació necessària per a 
l’execució d’aquest acord. 
Setè.- Notificar aquest acord al propietari amb indicació del recursos que siguin pertinent.” 

Ø 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. 

8. DETERMINACIÓ DEL JUSTIPREU DE LA FINCA NÚMERO 1 I NÚMERO 3 QUE CONSTA A LA RELACIÓ 
DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA 
DENOMINAT “NOVA VERSIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DELS ACCESSOS AL BARRI SANTA ANNA-TIÓ 
PEL CAMÍ DEL MIG, ROTONDA I VORERES CAMÍ DEL MIG”, A NOM DEL SR. MIQUEL VIÑALS 
COMAJUAN, COM A PROPIETARI DE LES ESMENTADES FINQUES 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent proposta: 

“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 12 de febrer de 2018, va aprovar iniciar 
l’expedient per a la determinació del justipreu, mitjançant peça separada, de la Finca número 1 i 
número 3 que consta a la relació de béns i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local 
ordinària denominat “NOVA VERSIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DELS ACCESSOS AL BARRI SANTA ANNA-
TIÓ PEL CAMÍ DEL MIG, ROTONDA I VORERES CAMÍ DEL MIG” a nom del senyor MIQUEL VIÑALS 
COMAJUAN, com a propietari de les esmentades finques. 
Vist que en el mateix acord es va requerir al senyor MIQUEL VIÑALS COMAJUAN per tal que en el 
termini de 20 dies presentés full d’apreuament en el que es concreti el valor en que estima les finques 
objecte d’expropiació. 
Vist que el senyor MIQUEL VIÑALS COMAJUAN PRESENTA presenta full d’apreuament , dins de 
termini, en el que sol·licita: 

- Primer: Que s’accepti i aprovi la valoració que van realitzar els Serveis Tècnics de l’ajuntament el 
novembre del 2003, en el que es valorava la finca 1 i 3 pel que fa als drets de propietat en la 
quantitat de 76.398,69€ actualitzant aquest valor a dia d’avui més el 5% d’afecció. 
 

- Segon: En cas de desestimar la primera petició aporta full d’apreuament elaborat per l’arquitecte 
JOAN TORNER I CORCOY, de data 20 de gener de 2018 en el que concreta el valor en que s’estima 
la finca objecte d’expropiació en: 

o Finca 1: 18.816’30+5%del preu d’afecció= 19.757,12€ 
o Finca 3: 17.218,88+5%del preu d’afecció= 18.079,82€ 

Vist que L’Ajuntament de Premià de Dalt, encarrega al senyor Pere González Nebreda, que realitzi una 
valoració de les finques objecte d’expropiació, determinant el valor que aquestes finques tenen a la 
data d’inici de l’expedient de justipreu. 
Vist l’informe jurídic emès, per l’assessora jurídica, senyora Montserrat Presas Sánchez, en data 7 de 
maig de 2018, que es transcriu en part a continuació: 



 

“Pel que fa a la primera petició cal dir que l’article 36.1 de la Llei d’expropiació forçosa preveu 
que: 

“ Artículo 36 
1. Las tasaciones se efectuaran con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables 
al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse en cuenta las plusvalías que sean 
consecuencia directa de plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles 
para el futuro.” 

I el Tribunal Suprem en nombroses sentències es pronuncia en el mateix sentit de que el valor 
dels béns es determinarà en el moment d’iniciar-se l’expedient de justipreu: 

“Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 6ª, S 1-6-2016, nº 1249/2016, rec. 107/2015 
Ciertamente, tal texto suscita dudas acerca del momento a que debe referirse tal previsión: al inicio 
del expediente expropiatorio (aprobación de la relación de bienes y derechos), al inicio del 
expediente de justiprecio o a la fecha en que se adopta el acuerdo de valoración. La Ley 8/90, pese 
a algunas dudas, se refería, en el sistema de expropiación, a la fecha de inicio del expediente 
expropiatorio, a la aprobación de la relación de bienes y derechos. La Ley 6/1998, dejaba en claro 
que la fecha a tener en cuenta era la de la fijación del justiprecio. En la Ley 8/2007, no se hacen 
referencias concretas. Pero el punto uno transcrito de la disposición transitoria tercera de la Ley 
8/2007 (y en igual sentido la del Real Decreto Legislativo 2/2008 (EDL 2008/89754) ), no precisa el 
momento, dentro del procedimiento de expropiación al que habrá que estar para la aplicación de 
la nueva norma. Sin embargo, poniendo en relación el texto citado con el punto segundo de la 
misma disposición transitoria, podemos concluir que la fecha a tener en cuenta es la de aquella a la 
que deba referirse la valoración. Es decir, conforme al artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa 
(EDL 1954/21) , al inicio del expediente de justiprecio: a la fecha del requerimiento para la 
presentación de la hoja del justiprecio.” 

Per tant, la data que s’ha de tenir en compte alhora de fer la valoració dels béns i drets 
afectats per l’expropiació, és la de l’inici de l’aprovació de l’expedient de justipreu, la qual es 
va produir el dia 12 de febrer de 2018, data en que el ple de l’ajuntament va iniciar l’expedient 
de justipreu de les finques esmentades. 
En quan a la segona petició, s’aporta full d’apreuament elaborat per l’arquitecte JOAN 
TORNER I CORCOY, de data 20 de gener de 2018, en el que concreta el valor en que s’estima la 
finca objecte d’expropiació en: 

o Finca 1: 18.816’30+5%del preu d’afecció= 19.757,12€ 
o Finca 3: 17.218,88+5%del preu d’afecció= 18.079,82€ 

Segons l’informe emès per l’Arquitecte senyor Pere González Nebreda el valor que li correspon 
a les finques objecte d’expropiació del senyor Miquel Viñals Comajuan és el valor que han 
demanat en l’informe de l’arquitecte Joan Torner i Corcoy.” 

A tenor de l’article 85.3 de la LEF, en relació amb l’article 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, Decret 179/1995, de 13 de juny, la competència per a l’aprovació del justipreu 
correspon al Ple de l’Ajuntament. 



 

Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia 
d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia de data 23 de juny de 2015, proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, l’adopció dels acords següents: 
Primer.- Desestimar la sol·licitud feta pel senyor Miquel Viñals Comajuan de què s’accepti i aprovi la 
valoració que van realitzar els Serveis Tècnics de l’ajuntament el novembre del 2003, en el que es 
valorava la finca 1 i 3 pel que fa als drets de propietat en la quantitat de 76.398,69€ actualitzant 
aquest valor a dia d’avui més el 5% d’afecció. 
Segon.- Acceptar com a justipreu a pagar per a l’adquisició per la via d’expropiació forçosa de la finca 
número 1 situada a la parcel·la 4 del polígon 8 del Cadastre de rústica de Premià de Dalt, propietat 
del senyor Miquel Viñals Comajuan, la quantitat de 19.757,12€, d’acord amb el full d’apreuament 
presentat pel propietari davant aquest ajuntament, en data 19 de març del 2018, i en conseqüència 
adquirir l’esmentada finca per la quantitat assenyalada. 
Tercer.- Acceptar com a justipreu a pagar per a l’adquisició per via d’expropiació forçosa de la finca 
número 3 situada a la parcel·la 17 del polígon 8 del Cadastre de rústica de Premià de Dalt propietat 
del senyor Miquel Viñals Comajuan, la quantitat de 18.079,82€, d’acord amb el full d’apreuament 
presentat pel propietari davant aquest ajuntament, en data 19 de març del 2018, i en conseqüència 
adquirir l’esmentada finca per la quantitat assenyalada. 
Quart.- Autoritzar la despesa a favor del senyor Miquel Viñals Comajuan, amb DNI 36.762.783-C, per 
import 19.757,12€, en relació a la finca 1, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
2018.500.1532.60900. 
Cinquè.- Autoritzar la despesa a favor del senyor Miquel Viñals Comajuan, amb amb DNI 36.762.783-
C, per import 18.079,82€, en relació a la finca 3, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
2018.500.1532.60900. 
Sisè.- Procedir al pagament dels preus convinguts i a l’ocupació de les esmentades finques, de 
conformitat amb el que es disposa en la legislació urbanística i d’expropiació forçosa. 
Setè.- En el supòsit que el propietari no accepti de forma expressa, en el termini de 10 dies hàbils, a 
comptar des de la recepció de la notificació d’aquest acord, els justipreus oferts per l’ajuntament i 
presenti recurs contra la desestimació de la seva valoració feta en el punt primer d’aquest acord, 
procedir a remetre l’expedient de justipreu al Jurat Provincial d’Expropiació als efectes del que 
s’assenyala en els articles 31 i següents de la Llei d’Expropiació forçosa. 
Vuitè.- Facultar a l’alcalde d’aquesta Corporació perquè en nom d’aquesta intervingui en l’execució 
d’aquest acord i, a tal efecte, facultar-li per a la signatura de tota la documentació necessària per a 
l’execució d’aquest acord. 
Novè.- Notificar aquest acord al propietari amb indicació del recursos que siguin pertinent.” 

Ø 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.  

9. DETERMINACIÓ DEL JUSTIPREU DE LA FINCA NÚMERO 2 QUE CONSTA A LA RELACIÓ DE BÉNS I 
DRETS AFECTATS PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA DENOMINAT “NOVA 
VERSIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DELS ACCESSOS AL BARRI SANTA ANNA-TIÓ PEL CAMÍ DEL MIG, 



 

ROTONDA I VORERES CAMÍ DEL MIG”, A NOM DE “CORMA, SCCL”, COM A ARRENDATÀRIA DE 
L’ESMENTADA FINCA 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent proposta: 

“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 12 de febrer de 2018, va aprovar l’inici de 
l’expedient per a la determinació del justipreu, mitjançant peça separada, de la Finca número 2 que 
consta a la relació de béns i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local ordinària 
denominat “NOVA VERSIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DELS ACCESSOS AL BARRI SANTA ANNA-TIÓ PEL 
CAMÍ DEL MIG, ROTONDA I VORERES CAMÍ DEL MIG” a nom de CORMA, SCCL com a arrendatària de 
l’esmentada finca. 
Vist que n el mateix acord es va requerir a CORMA, SCCL per tal que en el termini de 20 dies presentés 
full d’apreuament en el que es concreti el valor en que estima la finca objecte d’expropiació. 
Vist que l’empresa CORMA, SCCL presenta full d’apreuament , dins de termini, en el que sol·licita: 

- Que s’accepti el full d’apreuament elaborat per l’enginyer agrònom JOSE ANTONIO TAPADA 
BERTELI, de data 20 de febrer de 2018, en el que concreta el valor en que s’estima la finca objecte 
d’expropiació, pel que fa als drets de l’arrendatària, en: 

o Finca 2: 43.144,54€ 

Vist que l’Ajuntament de Premià de Dalt, encarrega al senyor Pere González Nebreda, que realitzi una 
valoració de les finques objecte d’expropiació, determinant que el valor que aquestes finques tenen a 
la data d’inici de l’expedient de justipreu es de: 

o Finca 2: 10.529,28€+5% premi d’afecció= 10.829,76€ 

Vist l’informe jurídic emès, per l’assessora jurídica, senyora Montserrat Presas Sánchez, en data 7 de 
maig de 2018. 
A tenor de l’article 85.3 de la LEF, en relació amb l’article 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, Decret 179/1995, de 13 de juny, la competència per a l’aprovació del justipreu 
correspon al Ple de l’Ajuntament. 
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia 
d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia de data 23 de juny de 2015, proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, l’adopció dels acords següents 
Primer.- Rebutjar el full d’apreuament presentada per l’empresa CORMA, SCCL en condició 
d’arrendatària de la finca número 2 situada a la parcel·la 14 del polígon 9 del Cadastre de rústica de 
Premià de Dalt, per la quantitat de 43.144,54€. 
Segon.- Oferir a l’empresa CORMA, SCCL, com a preu de la finca número 2 situada a la parcel·la 14 del 
polígon 9 del Cadastre de rústica de Premià de Dalt, la quantitat de 10.829,76€, d’acord amb 
l’informe emès per l’arquitecte senyor Pere González Nebreda, donant-li trasllat d’aquest informe i 
requerint-lo per tal que, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar del dia següent a la recepció 
d’aquest acord, manifesti la seva acceptació o bé el seu rebutj, al·legant en aquest últim cas el que 
consideri convenient d’acord amb el que es preveu a l’article 30.2 de la Llei d’Expropiació Forçosa. 
Tercer.- Autoritzar la despesa a favor de l’empresa CORMA, amb NIF F-08668824, per import 
10.829,76€, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2018.500.1532.60900. 



 

Quart.- En el cas de que l’arrendatari accepti, en el termini assenyalat els fulls d’apreuament 
municipal, fixar el justipreu a efectes de l’expropiació de les esmentades finques en les quantitats 
ofertes per aquest ajuntament i procedir al pagament del preu convingut i a l’ocupació de 
l’esmentada finca, de conformitat amb el que es disposa en la legislació urbanística i d’expropiació 
forçosa. 
Cinquè.- En el supòsit que el propietari no accepti, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la 
recepció de la notificació d’aquest acord, el justipreu ofert per aquest ajuntament, procedir a remetre 
l’expedient de justipreu al Jurat Provincial d’Expropiació als efectes del que s’assenyala en els articles 
31 i següents de la Llei d’Expropiació forçosa. 
Sisè.- Facultar a l’alcalde d’aquesta Corporació perquè en nom d’aquesta intervingui en l’execució 
d’aquest acord i, a tal efecte, facultar-li per a la signatura de tota la documentació necessària per a 
l’execució d’aquest acord. 
Setè.- Delegar a l’Alcalde, la facultat de fixar, en qualsevol moment del procediment abans que el 
Jurat d’Expropiació dicti resolució, si s’escau, un justipreu diferent, per mutu acord amb l’arrendatari, 
justificant en l’expedient l’interès general i la proporcionalitat amb els valors del mercat i donant 
compte al ple, amb posterioritat, a la següent sessió que es celebri. 
Vuitè.- Notificar aquest acord al propietari amb indicació del recursos que siguin pertinent.” 

Ø 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.  

10. DETERMINACIÓ DEL JUSTIPREU DE LA FINCA NÚMERO 1 I NÚMERO 3 QUE CONSTA A LA 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA 
DENOMINAT “NOVA VERSIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DELS ACCESSOS AL BARRI SANTA ANNA-TIÓ 
PEL CAMÍ DEL MIG, ROTONDA I VORERES CAMÍ DEL MIG”, A NOM DE L’EMPRESA “COPLANTVI, S.L.”, 
COM A ARRENDATÀRIA DE LES ESMENTADES FINQUES 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent proposta: 

“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 12 de febrer de 2018, va aprovar l’inici de 
l’expedient per a la determinació del justipreu, mitjançant peça separada, de la Finca número 1 i 
número 3 que consta a la relació de béns i drets afectats per a l’execució del projecte d’obra local 
ordinària denominat “NOVA VERSIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DELS ACCESSOS AL BARRI SANTA ANNA-
TIÓ PEL CAMÍ DEL MIG, ROTONDA I VORERES CAMÍ DEL MIG” a nom de COPLANTVI, SL com a 
arrendatària de les esmentades finques. 
Vist que en el mateix acord es va requerir al senyor JOSEP COLOMER CASANOVAS, com a representant 
de l’empresa COPLANTVI,SL per tal que en el termini de 20 dies presentés full d’apreuament en el que 
es concreti el valor en que estima les finques objecte d’expropiació. 
Vist que el senyor JOSEP COLOMER CASANOVAS, com a representant de l’empresa COPLANTVI,SL 
presenta full d’apreuament , dins de termini, en el que sol·licita: 

- Que s’accepti el full d’apreuament elaborat per l’arquitecte JOAN TORNER I CORCOY, de data 20 de 
gener de 2018, en el que concreta el valor en que s’estima la finca objecte d’expropiació, pel que fa 
als drets de l’arrendatària, en: 



 

o Finca 1: 10.752€+5%del preu d’afecció= 11.289,60€ 
o Finca 3: 4.239,90€+5%del preu d’afecció= 4.451,90€ 

Vist que l’Ajuntament de Premià de Dalt, encarrega al senyor Pere González Nebreda, que realitzi una 
valoració de les finques objecte d’expropiació, determinant que el valor que aquestes finques tenen a 
la data d’inici de l’expedient de justipreu es: 

o Finca 1: 500€ 
o Finca 3: 3.585,23€+5% premi d’afecció= 3.684,49€ 

Vist l’informe jurídic emès, per l’assessora jurídica, senyora Montserrat Presas Sánchez, en data 7 de 
maig de 2018. 
A tenor de l’article 85.3 de la LEF, en relació amb l’article 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, Decret 179/1995, de 13 de juny, la competència per a l’aprovació del justipreu 
correspon al Ple de l’Ajuntament. 
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia 
d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia de data 23 de juny de 2015, proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, l’adopció dels acords següents: 
Primer.- Rebutjar el full d’apreuament presentada pel senyor JOSEP COLOMER CASANOVAS, com a 
representant de l’empresa COPLANTVI,SL en condició d’arrendatària de la finca número 1 situada a la 
parcel·la 4 del polígon 8 del Cadastre de rústica de Premià de Dalt, per la quantitat de 11.289,60€. 
Segon.- Rebutjar el full d’apreuament presentada pel senyor JOSEP COLOMER CASANOVAS, com a 
representant de l’empresa COPLANTVI,SL, en condició d’arrendatària de la finca número 3 situada a la 
parcel·la 17 del polígon 8 del Cadastre de rústica de Premià de Dalt, per la quantitat de 4.451,90€. . 
Tercer.- Oferir a l’empresa COPLANTVI, SL, com a preu de la finca número 1 situada a la parcel·la 4 del 
polígon 8 del Cadastre de rústica de Premià de Dalt, la quantitat de 500€, d’acord amb l’informe emès 
per l’arquitecte senyor Pere González Nebreda, donant-li trasllat d’aquest informe i requerint-lo per 
tal que, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar del dia següent a la recepció d’aquest acord, 
manifesti la seva acceptació o bé el seu rebutj, al·legant en aquest últim cas el que consideri 
convenient d’acord amb el que es preveu a l’article 30.2 de la Llei d’Expropiació Forçosa. 
Quart.- Oferir a l’empresa COPLANTVI, SL, com a preu de la finca número 3 situada a la parcel·la 17 
del polígon 8 del Cadastre de rústica de Premià de Dalt, , la quantitat de 3.684,49€, d’acord amb 
l’informe emès per l’arquitecte senyor Pere González Nebreda, donant-li trasllat d’aquest informe i 
requerint-lo per tal que, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar del dia següent a la recepció 
d’aquest acord, manifesti la seva acceptació o bé el seu rebutj, al·legant en aquest últim cas el que 
consideri convenient d’acord amb el que es preveu a l’article 30.2 de la Llei d’Expropiació Forçosa. 
Cinquè.- Autoritzar la despesa a favor de l’empresa COPLANTVI, amb NIF B-63087167, per import 
500€, en relació a la finca 1, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2018.500.1532.60900. 
Sisè.- Autoritzar la despesa a favor de l’empresa COPLANTVI, amb NIF B-63087167, per import 
3.684,49€, en relació a la finca 3, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2018.500.1532.60900. 
Setè.- En el cas de que l’arrendatari accepti de forma expressa, en el termini assenyalat els fulls 
d’apreuament municipal, fixar el justipreu a efectes de l’expropiació de les esmentades finques en les 
quantitats ofertes per aquest ajuntament i procedir al pagament del preu convingut i a l’ocupació de 



 

l’esmentada finca, de conformitat amb el que es disposa en la legislació urbanística i d’expropiació 
forçosa. 
Vuitè.- En el supòsit que el propietari no accepti, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la 
recepció de la notificació d’aquest acord, el justipreu ofert per aquest ajuntament, procedir a remetre 
l’expedient de justipreu al Jurat Provincial d’Expropiació als efectes del que s’assenyala en els articles 
31 i següents de la Llei d’Expropiació forçosa. 
Novè.- Facultar a l’alcalde d’aquesta Corporació perquè en nom d’aquesta intervingui en l’execució 
d’aquest acord i, a tal efecte, facultar-li per a la signatura de tota la documentació necessària per a 
l’execució d’aquest acord. 
Desè.- Delegar a l’Alcalde, la facultat de fixar, en qualsevol moment del procediment abans que el 
Jurat d’Expropiació dicti resolució, si s’escau, un justipreu diferent, per mutu acord amb l’arrendatari, 
justificant en l’expedient l’interès general i la proporcionalitat amb els valors del mercat i donant 
compte al ple, amb posterioritat, a la següent sessió que es celebri. 
Onzè.- Notificar aquest acord al propietari amb indicació del recursos que siguin pertinent.” 

Ø 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.  

11. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PREMIÀ DE DALT, 
RELATIVA A LA REGULACIÓ DE L’ARTICLE 30.2 DE LA NORMATIVA EN RELACIÓ A LA POSSIBILITAT 
D’EXECUTAR PETITES EDIFICACIONS COMPLEMENTÀRIES ALS USOS PRINCIPALS EN ELS SOLARS DEL 
SISTEMA URBANÍSTIC D’EQUIPAMENTS DE PREMIÀ DE DALT 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent proposta: 

“1.- En data 22 de juny de 2017 (registre d’entrada 3673), en compliment de l’encàrrec formulat en el 
seu dia a l’equip redactor, el senyor Josep Maria Fabregat Estragués, en nom i representació de 
Fabregat & Fabregat, SCP, presenta a l’Ajuntament dos exemplars del projecte de modificació puntual 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Premià de Dalt (en endavant, POUM), sobre la regulació 
de l’article 30.2 de la normativa del POUM en relació a la possibilitat d’executar petites edificacions 
complementàries als usos principals en els solars del sistema urbanístic d’equipaments. 
La documentació presentada consta de dos exemplars en suport paper i dos exemplars en suport CD i 
és comprensiva, principalment, de la informació prèvia, la Memòria, la modificació proposada i la 
normativa resultant, així com el plànol d’ordenació. 
2.- Mitjançant informe de l’arquitecte municipal, de data 27 d’octubre de 2017, atenent a les 
consideracions contingudes en el mateix respecte els criteris i objectius de la modificació, proposa 
“l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del POUM de Premià de Dalt sobre la regulació de 
l’article 30.2 de la normativa en relació a la possibilitat d’executar petites edificacions 
complementàries als usos principals en els solars del sistema urbanístic d’equipaments de Premià de 
Dalt.”. 
3.- Premià de Dalt compta amb el text refós del seu POUM aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en 31 de maig de 2007, i executiu des del 18 d’octubre de 2007 
(DOGC núm. 4990). 



 

Vist l’informe jurídic que s’incorpora a l’expedient, emès per l’Assessora jurídica i la Secretària. 
Vist el certificat d’exposició pública de data 2 de maig de 2018, en el que es certifica que no s’ha 
presentat cap al·legació durant el termini d’exposició. 
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest 
Ajuntament mitjançant Decret d’alcaldia de data 23 de juny de 2015, proposo al Ple de l’Ajuntament de Premià 
de Dalt, l'adopció dels acords següents: 

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Premià de Dalt sobre la regulació de l’article 30.2 de la normativa en relació a la 
possibilitat d’executar petites edificacions complementàries als usos principals en els solars del 
sistema urbanístic d’equipaments de Premià de Dalt. 

SEGON.- REMETRE, en el termini d’un mes a partir de l’acord d’aprovació provisional, a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat 
de Catalunya, la documentació tècnica i administrativa completa del present expedient, degudament 
diligenciada, als efectes de la seva aprovació definitiva.” 
Sr. Alcalde: Aclariments? 
Sr. Font: Bé, això ja havíem fet una proposta que ja es va aprovar, i suposo que recordareu que és el 
tema aquest dels equipaments municipals, no s’hi pot fer ni una caseta per guardar les eines, no? 
Llavors, amb això, el que fem és la possibilitat que en un moment determinat, en qualsevol puesto 
que sigui municipal, sense haver de demanar permís a la Generalitat, es pugui fer una obra fins a un 
10% del que sigui al terreny, a la superfície del terreny. 
Sr. Alcalde: Voleu comentar alguna cosa? Estem d’acord? 
Estem d’acord, sí?  

Ø 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.  

12. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PREMIÀ DE DALT, 
RELATIVA AL CANVI DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE DUES PARCEL·LES QUE ACTUALMENT 
COMPTEN AMB LA QUALIFICACIÓ DE 13F, CIUTAT JARDÍ SEMI-INTENSIVA EN AGRUPACIÓ 
D’HABITATGES PER A PASSAR A LA QUALIFICACIÓ 13C, SEMI-INTENSIVA UNIHABITATGE DE LES 
PARCEL·LES SITUADES A LA PLAÇA DE LLUÍS COMPANYS, NÚMEROS 3 I 4 DE PREMIÀ DE DALT 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent proposta: 

“1.- En data 31 de maig de 2007, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB), de la 
Generalitat de Catalunya, va aprovar definitivament el Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Premià de Dalt, que va guanyar vigència i executivitat amb la seva publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 4957, de data 29 d’agost de 2007. 
2.- El POUM va qualificar les finques ubicades a la plaça de Lluís Companys, número 3 i 4, de Premià 
de Dalt, de “Subzona 13f – Semi-intensiva en agrupació d’habitatges”, les principals determinacions 



 

de la qual són la de complir amb una parcel·la mínima de 1.500 m2 i una densitat màxima d’un 
habitatge cada 250 m2 de parcel·la. 
3.- Les parcel·les indicades tenen una superfície de 668 m2 (Pç. de Lluís Companys, núm. 3) i de 629 
m2 (Pç. de Lluís Companys, núm. 4), motiu pel qual la seva agrupació no respectaria el paràmetre de 
parcel·la mínima, al no arribar als 1.500 m2 requerits (668+629= 1.297<1.500), tot el qual comporta 
que, ni amb l’agrupació de les parcel·les, la resultant no és edificable, ja que, a més, el POUM no 
contempla cap supòsit, respecte tals parcel·les, de poder edificar en parcel·les inferiors a la superfície 
abans indicada (com si que succeeix en el POUM respecte altres supòsits). 
4.- S’evidencia, doncs, un error en la redacció del POUM (que perjudica els interessos municipals, al 
comptar amb dues finques inedificables), fruit, previsiblement, d’una voluntat de seguir el model 
conceptual dels habitatges situats al sud-est (Can Creus – Bellavista) de les parcel·les objecte de la 
present modificació, qualificades com a 11a. 
5.- Per corregir l’error esmentat, doncs, es proposa la present modificació puntual del POUM, en virtut 
de la qual es planteja requalificar les dues parcel·les citades als efectes de qualificar-les de “Clau 13c, 
subzona semi-intensiva unihabitatge”, la qual cosa també comporta la possibilitat de dotar del mínim 
espai necessari pel sistema viari de la zona, al segregar-se, de les referides parcel·les, una franja 
contínua de 1’80 metres d’amplada per destinar-la a voreres, sistema viari clau 1, amb un superfície 
total de 85’32 m2 (restant una superfície de 588’43 m2 i de 586’05 m2, per una i altra). 
6.- El projecte de modificació puntual del POUM en l’àmbit indicat conté set apartats. El primer, 
relatiu a la informació prèvia, fa referència al planejament vigent i a l’equip redactor de la citada 
modificació. 
El segon, conté la memòria, de la que en destaca el seu apartat de justificació de la conveniència de la 
modificació proposada. 
El tercer es destina explícitament a presentar la modificació proposada, mentre que el quart conté la 
normativa resultant i el cinquè justifica la innecessarietat de formular informe mediambiental, al no 
haver-se de sotmetre a avaluació ambiental (ordinària o simplificada). 
Els dos últims, és a dir, el sisè i el setè, contenen la part gràfica del projecte, comptant, el sisè, amb els 
plànols de situació i emplaçament; plànol d’informació cadastral; plànol d’informació de l’ordenació 
de l’estat actual i plànol d’ordenació de la proposta. 
7.- En data 16 d’agost de 2017, l’Arquitecte Municipal emet informe favorable. 
Vist l’informe jurídic que s’incorpora a l’expedient, emès per l’Assessora jurídica i la Secretària.  
Vist el certificat d’exposició pública de data 2 de maig de 2018, en el que es certifica que no s’ha 
presentat cap al·legació durant el termini d’exposició. 
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia 
d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’alcaldia de data 23 de juny de 2015, proposo al Ple de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, l'adopció dels acords següents: 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual del POUM de Premià de Dalt sobre el 
canvi de qualificació urbanística de dues parcel·les que actualment compten amb la qualificació de 
13f, ciutat jardí semi-intensiva en agrupació d’habitatges per a passar a la qualificació 13c, semi-
intensiva unihabitatge de les parcel·les situades a la Plaça de Lluís Companys, números 3 i 4 de 
Premià de Dalt. 



 

SEGON.- REMETRE, en el termini d’un mes a partir de l’acord d’aprovació provisional, a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat 
de Catalunya, la documentació tècnica i administrativa completa del present expedient, degudament 
diligenciada, als efectes de la seva aprovació definitiva.” 

Sr. Font: Bé, això també ho vam passar en el Ple anterior, i això precisament ve, si recordeu us ho 
vaig comentar, és un terreny que hi ha a Can Mus, en el qual, quan en el Pla General, aquella zona 
d’allà no està qualificada en el mateix número que està qualificada la resta, no? 
Llavors el que fem, perquè clar, el terreny és gran, perquè es pugui dividir el terreny en dos i puguin 
sortir dues parcel·les de 500 metros, com hi ha a tots els altres cantons. 
Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha intervencions per part vostra? 
Sr. García: Simplement expressar algun, no teníem del tot clar que això fos positiu en aquest cas, i ho 
vam expressar en el Ple de febrer, llavors de moment, seguirem amb el nostre vot d’abstenció per 
aquest mateix motiu, simplement. 
Sr. Alcalde: Molt bé, doncs passem a votació. 

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

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

 

MOCIONS 
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA 
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A COL·LOCAR RÈTOLS DE “MUNICIPI 
DE LA REPÚBLICA CATALANA” SOTA ELS CARTELLS QUE INDIQUEN LES ENTRADES AL POBLE. (R.E. 
E/002445-2018, DE DATA 04/05/2018) 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent moció: 
“Recollint la iniciativa que s’ha realitzat en els darrers mesos en diversos municipis, ja sigui de manera 
oficial des dels ajuntaments o com a reivindicació per part d’organitzacions com els CDR, tal com s’ha 
vist també al nostre poble i en altres de la comarca, 
I reafirmant-nos així com a Ajuntament compromès en defensar i promoure la voluntat popular 
expressada a les urnes, 

Proposem l’adopció dels següents 

ACORDS 
PRIMER.- Procedir a col·locar rètols de “Municipi de la República Catalana” sota els cartells que 
indiquen l’inici del terme municipal de Premià de Dalt a les diferents entrades del poble. 
SEGON.- Publicar i difondre aquests acords.” 
Sr. García: Bé, simplement és una moció molt senzilla, ja es diu tot en el títol i en els acords, 
simplement pensem que és una iniciativa que s’ha dut a terme en altres municipis, tant de manera 
oficial com per part d’organitzacions com els CDR, els quals vam aprovar anar en contra de la seva 



 

criminalització, per tant simplement demanem aquest gest simbòlic per part de l'Ajuntament, que 
seria que es col·loqui de manera oficial aquests rètols, tenint en compte els resultats de les votacions 
que s’han donat en els darrers mesos, tant en eleccions com en el referèndum de l’1 d'octubre. 
Sr. Alcalde: Intervencions? 
Sr. Ruffo: Gràcies, senyor Alcalde. Bé, doncs, simplement nosaltres hi votarem en contra. No li farem 
el joc tampoc de donar-li més, a aquesta moció, que al final presenten mocions i mocions i mocions 
sempre amb el mateix. Li demanarem que presenti alguna moció amb una proposta real pel nostre 
municipi, no enganxar. Ja ho fan, tenen el poble, que un poble, si m’ho permeten, collonut com el 
nostre, està ple de plàstics i de pintades pels carrers. 
Ja ho fan, no presenten mocions, ja ho fan. I des d’aquí li diem respectin la via pública. 
En aquest cas no li farem el joc i votarem en contra d’aquesta moció, i de la propera que bàsicament 
és una mica més del mateix. 
Sr. Tintoré: Sí, bé, bona nit a tothom, nosaltres també hi votarem en contra, bàsicament perquè en el 
seu dia nosaltres ja en vam col·locar, que era el que ens va fer l’Associació Municipalista, i els vam 
col·locar, ens els van retirar, vam tornar a col·locar, ens els van retirar, i per tant farem el que facin la 
majoria de pobles.  
Per tant, doncs, ens remetem, ja sabeu el nostre tarannà, que recolzem moltes coses, però quan 
venen de la via més oficialista i no en aquest cas, els CDR. 
Sr. García: Molt bé, no sé si hi ha algú més vol parlar o podem contestar. 
No, simplement, bueno, potser sí que comptarem els pobles que ho han fet i els que no, però vaja, 
que haguem d’esperar que l’AMI digui que es pengi un cartell, com es va penjar en el seu moment, 
que entenc que no era el mateix cartell, perquè una cosa és ser un municipi de l’Associació de 
Municipis per la Independència i una altra cosa és reclamar que s’ha votat i que volem expressar i 
tirar endavant el que ha votat la majoria de la població del nostre país. 
No entenem que no es pugui votar a favor d’una cosa simbòlica com aquesta, que han fet en altres 
llocs i que no té una gran dificultat, però bé, què hi farem. 
Sr. Alcalde: Més intervencions? Doncs passem a votació. 

Ø 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. 

14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A REPOSAR LA BANDERA ROBADA I 
EL MÀSTIL TRENCAT, DESTINAR ELS ESFORÇOS POLICIALS CONTRA AQUEST VANDALISME, I 
COL·LOCAR L’ESTELADA A L’AJUNTAMENT. (R.E. E/002445-2018, DE DATA 04/05/2018) 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent moció: 
“Atès l’acte vandàlic que va destrossar fa uns dies el màstil on s’hissa l’estelada cada 11 de setembre 
al costat del monument respectiu, robant-ne també la bandera i pintant un “155” en el tros de màstil 
restant que encara hi és. 
Atesa la impunitat amb què estan actuant els grups que realitzen aquests actes i que també 
amenacen veïns i veïnes del poble sense que se’ls hi impedeixi. 



 

I per tal de deixar clara i remarcar, davant aquestes amenaces, la voluntat de l’Ajuntament de 
respectar, defensar i impulsar la voluntat dels ciutadans i ciutadanes de Premià de Dalt expressada a 
les urnes. 
Proposem l’adopció dels següents 

ACORDS 
PRIMER.- Reposar amb immediatesa el màstil i l’estelada del costat del monument a l’11 de setembre 
al passeig de Can Balet. 
SEGON.- Treballar per evitar que els grups que s’organitzen per a fer aquests actes vandàlics i per a 
intimidar i amenaçar veïns i veïnes puguin seguir actuant impunement com fins ara. 
TERCER.- Col·locar una estelada al balcó o al màstil de l’Ajuntament. 
QUART.- Publicar i difondre aquests acords.” 
Sr. Alcalde: Voleu fer alguna explicació més? Crec que ja queda clar, no? 
Sr. Bailón: Muchas gracias, señor Alcalde. 
Bueno, según lo hablado en la Junta de Portavoces, esta moción no tiene validez, ya que la reposición 
del mobiliario público se hace automáticamente siempre que este esté dañado o destrozado. 
El problema de esta moción no está en la reposición del mobiliario público, sino en la reposición, 
practicando la malversación, colocando una bandera que lo único que hace es dividir la sociedad 
utilizando los impuestos de los ciudadanos de Premià de Dalt.  
Desde el departamento jurídico del Ayuntamiento, deseamos, esperamos y sabemos que informarán 
debidamente de que esto puede incurrir en algún delito y como se pide en la Junta de Portavoces, de 
lo que implica aprobar esta moción en el Pleno. 
Nuestro voto, evidentemente, será en contra. 
Sr. Tintoré: Bé, nosaltres també hi votarem en contra, bàsicament perquè hi ha algunes 
incoherències, com ja es va comentar a la Junta de Portaveus, demanar per moció de reposar doncs 
un element de la via pública, això ja es fa, sempre que es trenca, ja sigui per vandalisme o per 
desperfecte, per tant això ja s’està fent, i es farà, ja hi ha el pressupost, vull dir que en breu posarem 
de nou el màstil. 
El fet de treballar per evitar que grups que s’organitzen per aquests actes vandàlics, doncs bé, això ja 
es fa, i es treballa i no solament per això, sinó per qualsevol acte vandàlic, la policia està per mirar-hi 
de posar-hi fre, que és situació no fàcil, perquè normalment el vandalisme es fa en moments en què 
no hi ha presència, però evidentment que es treballa per qualsevol acte vandàlic. 
I el fet de col·locar estelada i balcó al màstil de l'Ajuntament, en un Ple ja va quedar acordat quins 
serien els llocs on onejaria l’estelada, que va ser a la rotonda de les flors i al monument Onze de 
Setembre. 
Sr. Alcalde: Més intervencions? 
Sr. Batlle: Sí, bueno, en el primer punt, segurament estarem d’acord que l'Ajuntament doncs reposi 
aquesta bandera estelada, que per acord de Ple doncs està allà. 
En el segon punt segurament no ho veiem tan d’acord com vosaltres, bàsicament perquè hem vist 
com constantment doncs grups de persones encaputxades venen a Premià de Dalt a treure no només 
llacets sinó cartells de la cartellera d’actes que legalment han estat aprovats per la policia, i la policia 
o no ha aparegut, o els cops que ha aparegut realment no ha fet res. 



 

De fet, l’últim cop que m’hi vaig trobar hi havia una persona beguda amb una furgoneta arrencant un 
llaç que hi havia penjat en una pedra, i va vindre la policia i no el va fer ni bufar, va agafar el cotxe, la 
furgoneta, va engegar la furgoneta, va reaparcar la furgoneta, i aquella persona no se la va fer bufar 
ni se li va fer fer res. 
Llavors, entenem que el segon punt no s’està treballant tot el que realment s’hauria de treballar, i al 
revés, jo sempre, i les coses que m’han anat arribant és que la policia sempre que ha vingut ha sigut a 
identificar aquestes persones que estan posant llaços grocs a la paret, cosa que em sembla 
fenomenal. Que s’agafi el DNI d’aquesta persona és pel que pugui ser, però crec que a les altres 
persones que realment van encaputxades i intimidant els veïns de Premià de Dalt, doncs no s’està 
fent tot això. 
I després, segurament, bueno, el tema de penjar la bandera al balcó, segurament tenim opinions 
molt diferents, nosaltres entenem que el balcó de l'Ajuntament significa a nivell simbòlic una cosa 
molt diferent a penjar la bandera en un màstil, que és allà baix, i que això té unes implicacions que 
segurament com a Govern no voldreu assumir, que les respectem, tot i que no hi haguem d’estar 
conforme. 
Llavors, no entenem sobretot el punt número 2. Si volguéssiu, nosaltres podríem fins i tot retirar el 
punt número 1, que és bàsicament el de penjar la bandera al màstil de baix, bàsicament perquè es 
farà, però la resta entenem que s’ha de treballar en aquesta línia, i a més quan hi ha persones que de 
manera, amb la cara encaputxada, doncs venen a Premià de Dalt, i jo fins a dia d’avui no he vist que 
ni se’ls identifiqués. 
Sr. Tintoré: El que sí li puc assegurar, que si la policia veu una persona encaputxada i amenaçant amb 
un cúter, li puc ben assegurar que l’actuació, si ho veu, és imminent i de detenció. Però clar, això és 
una cosa que ha vist un grup de gent, o vostè mateix, com deia, no sabem qui són, no hi ha denúncia 
pel mig, per tant és difícil de tramitar. 
Que s’ha de reforçar i s’ha d’estar més a l’aguait, segur, i és el que fan, però donar-hi solució és difícil. 
Sr. Alcalde: Voleu fer alguna altra intervenció? 
També dir-vos que estem treballant per reforçar la seguretat al municipi, tant per robatoris, actes 
vandàlics, com per incivisme. I en els propers mesos tindrem actuacions d’aquest tipus i ja veureu 
que intentarem millorar aquesta situació. 
Sr. Batlle: No, senzillament, no ficar en dubte la policia local, en molts altres àmbits, però sí que en 
aquest hem vist una actitud una mica passiva, sobretot l’últim cop que ens vam trobar aquest senyor, 
que estava a plena llum del dia arrencant el llaç de la pedra, i aquella persona anava èbria, la policia 
va haver de conduir el seu cotxe fins a deixar-lo aparcat, que fins ahir mateix encara estava en el 
poliesportiu. 
Sr. Tintoré: Bé, la persona aquesta, el que es va fer és immobilitzar el cotxe i ja està identificada.  
Sr. Batlle: Però no se li va fer la prova d’alcoholèmia ni res per l’estil. A més, aquesta persona a mi em 
va dir que estava treballant, que era un treballador de la Pinassa, i que estava treballant, i que la seva 
feina era treure el llaç. Jo poso en dubte que des de l'Ajuntament se li hagi dit això. 
Demanaríem una mica de responsabilitats al Govern. 
Sr. Tintoré: Aquesta persona sí que forma part de la Pinassa, però quan va fer aquest acte no estava 
dins el seu horari laboral. 
Sr. Batlle: A mi em va dir que sí. 



 

Sr. Tintoré: Doncs bueno, aquí tenim la gerent de la Pinassa, i segurament ho podria confirmar, però 
segur que no és així. 
Sr. Batlle: Dubto, eh?, que estigui fent la feina que li tocava. Passa que, que digui això una persona 
que treballa per l'Ajuntament... 
Sr. Alcalde: Molt bé, doncs passem a votació. 

Ø 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. 

15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT EN SUPORT ALS 9 MESTRES INCULPATS 
PER DELICTES D’ODI A L’INSTITUT “EL PALAU”, DE SANT ANDREU DE LA BARCA. (R.E. E/002445-
2018, DE DATA 04/05/2018) 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent moció: 
“Els darrers dies hem pogut veure un increment de la mediatització del conflicte que es viu a l’Institut El 
Palau de Sant Andreu de la Barca. Quan el passat mes de novembre, des de la Conselleria d’Educació es 
va tancar el cas, una fiscalia totalment polititzada ha decidit reobrir el cas i investigar els 9 professors.  
Hem pogut veure que nombrosos docents es manifesten públicament a les xarxes socials. Molts dels 
arguments, però, generen certa frustració, perquè demostren que l’estratègia de la por ens està 
guanyant. Molts professionals del cos de mestres i professors de la Generalitat de Catalunya ha sortit a 
la palestra dient que mai han parlat de política a l’aula, però això no és el que volem transmetre des 
d’aquest Ajuntament, quan el que estan fent és més mal a la nostra dignitat. Sempre hem parlat de 
política a les aules i negar-ho és absurd, perquè tot és política, i només cal citar Aristòtil que 
considerava l’ésser humà un animal polític (zoon politikon); és a dir, un animal ciutadà, un animal cívic, 
social. La virtut, la justícia i la felicitat només poden assolir-se socialment, en relació amb els altres, en 
la ciutat, en la polis, o sigui, políticament. 
Cada dia estem més enganxats a les garres del franquisme. El titular que millor defineix l’actualitat a 
les escoles podria ser: l’autocensura i exculpació ens fa perdre la dignitat i la qualitat democràtica als 
centres educatius. 
És important tenir clar què ens demanen les dimensions personal, interpersonal i social i les seves 8 
competències clau en l’àmbit de l’Educació en valors en el seu desplegament curricular. 

• La dimensió personal fa referència a l’individu en singular, en tant que és capaç de dirigir la seva 
vida. L’autonomia, el desenvolupament d’habilitats i l’expressió del pensament propi són 
aspectes que afecten de ple cada persona. Assolir aquesta dimensió permet a l’alumnat prendre 
decisions i resoldre conflictes, tot adaptant-se als canvis. Hem de vetllar perquè sigui competent 
personalment quan dirigeixi la seva pròpia vida i sigui capaç d’esmenar els propis errors. 
 

• La dimensió interpersonal fa referència al tracte amb els altres, és a mig camí entre les 
dimensions personal i social. Tracta de les relacions que s’estableixen amb les persones amb les 
quals es conviu. Constitueixen la dimensió interpersonal el conjunt de les relacions quotidianes 
en què s’assagen actituds de convivència, simpatia, apatia, antipatia... I en aquestes actituds 



 

quotidianes hi ha les decisions polítiques que, diàriament, afecten al nostre barri, poble, ciutat... 
i al món sencer. 
 

• La dimensió social abraça un entorn social més ampli, el que aplega tota l’espècie humana, tot i 
que el seu abast es va configurant de mica en mica: la ciutat, la comarca, el país, etc. Aquesta 
dimensió, sense límits ni fronteres, proposa una reflexió sobre problemes que ens afecten en tant 
que individus que compartim la condició humana i ens fa sensibles a les condicions i 
circumstàncies de les altres persones, per més allunyades geogràficament que estiguin. Les 
competències d’aquesta dimensió desvetllen el caràcter solidari de cadascú que detecta i intenta 
ajudar en situacions injustes i que empeny a buscar alternatives. En definitiva, atès que res humà 
ens és aliè, aquesta dimensió ens humanitza. Això ens ha de permetre criticar aquelles decisions 
polítiques que, per més legitimades que estiguin per algú, com per exemple la llei d’estrangeria o 
la crisi de refugiats, són injustes i no respecten els drets humans. 

Si partim d’aquestes premisses: 
• Com podem no parlar de política a l’aula? 
• Com podem obviar el que passa al nostre voltant? 
• Com podem desenvolupar l’esperit crític sense criticar? 
• Com podem valorar el món que ens envolta sense valorar-lo? 

Els docents han de respondre els neguits dels infants i l’escola ha d’estar oberta a aquests debats. S’ha 
de poder expressar amb llibertat que la Policia Nacional va fer ús i abús desproporcionat de la violència 
cap a uns ciutadans i ciutadanes que, pacíficament, volien exercir el dret a l'autodeterminació, principi 
fonamental dels drets humans. Un dret que és individual i col·lectiu i que l’Assemblea General de l’ONU 
va reconèixer el 1950 com a dret fonamental de les persones. No pot ser delicte explicar la veritat.  
Hem posat de moda la paraula adoctrinament fent-li el joc al linxament ultradretà i feixista contra els 
docents. Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC), adoctrinar és instruir algú en alguna 
cosa, o també fer entrar (algú) en certes doctrines, en certes opinions. Segons la Real Acadèmia 
Española (RAE), inculcar a algú determinades idees o creences. I, què és una doctrina? Doncs segons el 
DIEC, allò que és objecte d’ensenyament, que és tingut com a ver per un mestre, per una escola o per 
una església. I segons la RAE, una ensenyança que es dona a algú per instruir-lo o un conjunt d’idees o 
opinions religioses, filosòfiques, polítiques, etc., que sustenta una persona o un grup. Ara bé, no 
confonguem adoctrinar amb obligar o imposar a pensar alguna idea determinada com passava durant 
el franquisme. 
La persecució política vol que esborrem el dia 1 d’octubre del mapa, de la història i de la memòria 
col·lectiva, com si mai res hagués passat. De la por és d’on neix l’autocensura que avui impera als 
centres educatius de Catalunya i contra això volem lluitar. Per això, 

Proposem l’adopció dels següents 

ACORDS 
PRIMER.- Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en forma de 
repressió cap al nostre cos de mestres i professors de la Generalitat de Catalunya. 



 

SEGON.- Que l’Ajuntament defensi públicament la llibertat d'expressió com un dels pilars centrals de 
la nostra educació. 
TERCER.- Que l'Ajuntament doni suport i es solidaritzi públicament amb els 9 professors investigats 
per la Fiscalia de l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, així com amb qualsevol altre 
professor/a o mestre/a que pateixi persecució per part de l’Estat Espanyol. 
QUART.- Instar a impulsar els canvis legislatius o noves legislacions necessàries per a la derogació de 
la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, per tal de garantir el ple exercici de la llibertat 
d’expressió. 
CINQUÈ.- Publicar i difondre aquests acords, i traslladar-los al Parlament de Catalunya i, en especial, 
al claustre de l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca.” 
Sr. Garcia: Bé, això, entenc que molta gent coneixerà aquest cas, però bàsicament del que es tracta 
és de continuar amb el que ja venen temps fent, que és l’atac a la immersió lingüística. 
Això ha derivat directament en la criminalització dels mestres i professors i professores del nostre 
país, que no només se’ls criminalitza pel que fan, sinó que a més falsegen proves, com el Síndic de 
Greuges mateix ha comentat darrerament. 
I al final el que es vol aconseguir amb tot això és imposar la por, imposar la por a les persones, els 
servidors públics que treballen en l’educació del nostre país, bàsicament perquè deixin de fer la feina 
que han de fer, que hi hagi una educació en què es pugui parlar de tot, en què es pugui parlar del que 
passa al nostre voltant, es pugui desenvolupar l’esperit crític, es puguin formar ments crítiques, que 
és del que es tracta en l’ensenyament, en l’educació, i es pugui valorar el món que ens envolta. 
Al final el que es vol és que no es pugui parlar de política a les aules. 
I política és tot el que ens envolta i és com ens relacionem amb la nostra societat i amb els nostres 
conciutadans. Per tant, justament fer això és destrossar els valors de l’educació, els objectius de 
l’educació. 
Per tant, el que demanem aquí és sobretot un suport, no només a aquests mestres, que per sort 
alguns d’ells s’han arxivat les denúncies respectives, però no tots, sinó que també hi ha altres casos 
que s’estan coneixent, TV3 va dir fa poc que hi havia crec que una cinquantena de casos on s’havia 
denunciat suposat adoctrinament per part de mestres d’escoles catalanes, i es necessita també des 
de les institucions i des de la societat donar aquest suport perquè no pot ser que s’estigui volent 
destrossar l’escola catalana des de totes bandes, i que se segueixi, tant a nivell judicial com a nivell 
mediàtic, anant cap aquest objectiu. 
També hem de remarcar doncs això, a nivell dels mitjans de comunicació, com pot ser que quan ni 
tan sols s’ha iniciat el procediment judicial en aquest cas, i a més sembla que hi ha hagut falsedats, i 
que alguns han sortit, això, ja s’han arxivat les sentències, abans que tot això passés ja hi havia diaris 
que estaven traient les cares dels professors, identificant aquestes persones, explicant qui són i dient 
els seus noms, com si fossin criminals. 
I a més partits polítics com el senyor Albert Rivera va també tuitejar aquestes cares d’aquestes 
persones, aquestes identificacions, que l’únic que fa és fer mal a aquestes persones i les seves 
famílies, a més de fer mal al sistema educatiu, que funciona des de fa tant de temps al nostre país. 
Per tant esperem que pugueu donar suport a aquesta moció perquè és necessari que ens mullem en 
aquests temes. Gràcies. 
Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha intervencions? 



 

Sr. Bailón: Sí, gracias, señor Alcalde.  
Entendemos, aunque no compartimos, que ustedes traigan aquí, a cada Pleno, mociones que nada 
tienen que ver con nuestro municipio, con la finalidad, en muchas ocasiones, de presionar a la 
justicia, y rechazar todo aquello que no se acopla a su ideario. 
Pero lo de hoy, lo de traer una moción para dar soporte a nueve profesores que presuntamente han 
humillado a unos alumnos, deja mucho que desear, señores de la Crida. 
¿Ustedes creen al profesor o al alumno? 
Según la moción que presentan, todo forma parte, una vez más, de una campaña orquestada contra 
nueve profesores. 
El 5 de octubre del 2017, después de que sucedieran estos hechos, 200 alumnos, no tres, cuatro o 
veinte, 200 alumnos del mismo centro, sin padres detrás, se convocaron delante del colegio en 
protesta de la actitud discriminatoria del centro contra los hijos de los guardias civiles.  
Por cierto, el mensaje de la convocatoria, por si ponen en duda, lo leo: “Mañana 5 de octubre de 
2017, a las ocho de la mañana, no entréis en el instituto, quedaos delante de la puerta principal en 
señal contra la actitud del centro El Palau discriminando a algunos hijos de guardias civiles. Eso es 
una actitud irresponsable, inmadura, y está fuera de lugar en un centro educativo de secundaria. Nos 
quedaremos fuera, delante de la puerta, y nos sentaremos pacíficamente. Que corra, porque ante 
todo, respeto.” 
Eso lo escribieron los alumnos del centro El Palau. 
Y finalizo: menciona la moción, de copia y pega, por cierto, que ya la han presentado en otros 
municipios, lo siguiente: “L’autocensura i exculpació ens fa perdre la dignitat i la qualitat democràtica 
als centres educatius.” 
¿Saben lo que realmente nos hace perder la calidad democrática en nuestros centros educativos? 
Que los padres que quieren educar a sus hijos en castellano tengan que ir al juzgado de guardia y no 
a la secretaría del centro a pedirlo. 
Gracias. 
Sr. Alcalde: Molt bé.  
Escolteu, si us plau, si us plau, demano al públic que aquí al Ple doncs respectem totes les opinions, 
ens agradin o no, i mantinguem, si us plau, entre tots la concòrdia, i busquem la manera de qualsevol 
opinió, respectar-la i ni dir que bé ni malament. Us ho demano si us plau. 
Molt bé, doncs, més intervencions? 
Sra. Fernández: Gràcies, senyor Alcalde, bona tarda. 
A veure, nosaltres farem abstenció, en aquesta moció. Estaríem molt d’acord amb moltes coses, 
manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat, que l'Ajuntament defensi públicament 
la llibertat d'expressió, però sí que creiem que aquest cas està canviant dia a dia. 
Ara ja no són nou mestres, per sort són quatre, que estan cridats a declarar. 
Llavors, creiem que ens falta informació, que moltes vegades tenim una informació dels mitjans de 
comunicació una mica sesgada, penso jo. Jo crec que hauríem d’esperar que hi hagi aquestes 
declaracions, a veure què diu la justícia, tot i que jo defensaré sempre l’escola i la possibilitat o la 
facilitat de tenir debats, però debats correctes, objectius, per part dels mestres, i que els alumnes 
puguin expressar sense cap tipus de problema la seva opinió. 
Llavors, per això nosaltres ens abstindrem. 



 

Sr. Tintoré: Sí, bé, en aquest cas és evident que a lo millor doncs no tenim tota la informació sobre la 
taula, però nosaltres, doncs, com no podia ser d'una altra manera, el que sí farem és donar suport a 
l’educació catalana i la votarem a favor. 
Sr. Alcalde: Molt bé. 
Sr. García: No, simplement, breument, agraïm el vot a favor, perquè creiem que és important que 
això surti endavant. D’altra banda només dir al Partit Popular que segueixo sense entendre com gent 
que la viscut en la immersió lingüística, que s’expressa perfectament tant en català com en castellà, 
critica el sistema en què s’ha educat, com si no els hagués servit. 
Per tant, aquesta falsa crítica de gent que no fa tant que han sortit de l’educació, sincerament no 
l’entenc. 
A banda d’això, doncs res, simplement creiem que hi ha casos en què, com quan el Síndic de Greuges 
mateix i la justícia està dient que tot això no és del tot cert, com deien alguns mitjans de 
comunicació, precisament, doncs és important que puguem defensar no només la immersió 
lingüística, sinó aquesta llibertat d'expressió a les aules, i aprofito per reclamar també la llibertat 
d'expressió com hem dit anteriorment en altres casos, com el del raper Valtonyc, que sembla que 
finalment haurà d’entrar a presó per una cançó. 
Sr. Alcalde: Molt bé, doncs, voleu fer la votació? 

Ø Sotmesa la moció a votació, per 12 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM i CRIDA), 2 vots en contra 
(PP) i 3 abstencions (PSC) dels membres que integren la Corporació. 
  
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació. 

16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A COL·LOCAR UNA PLACA 
“STOLPERSTEIN” (“PEDRA DE TOPADA”), EN HONOR A NEUS CATALÀ, DAVANT D’ON VA TENIR 
CURA DELS INFANTS DE LA COLÒNIA NEGRÍN. (R.E. E/002513-2018, DE DATA 09/05/2018) 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent moció: 

“Els Stolpersteine (en alemany, “pedres de topada o per ensopegar”) són llambordes quadrades de 
10cm x 10cm fetes de formigó i cobertes d’una fulla de llautó on es graven les dades de persones 
empresonades i deportades. Es col·loquen al paviment de davant dels edificis o llocs on les víctimes van 
viure o treballar en llibertat abans de l’empresonament o la deportació. Cada llamborda és única i es 
realitza a mà, com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar amb l’exterminació 
industrialitzada dels nazis. 
 No només es ret homenatge a les persones assassinades, sinó també als supervivents, incloent-hi 
persones que van poder exiliar-se i refugiar-se en altres països. També recupera la memòria d’aquelles 
persones que, davant el destí que els esperava, decidiren suïcidar-se. D’aquesta manera i d’una forma 
simbòlica, els stolpersteine reuneixen a les famílies o grups de persones separades per la deportació. 
Són obres de l’escultor Gunter Demning. Nascut a Berlin el 1947, el 1985 va obrir el seu estudi a 
Colònia. L’any 1992 va participar en un projecte en record del decret del 1942, que establia l’inici de la 
deportació gitana cap als camps d’extermini. La reacció d’un ciutadà de Colònia que assegurava que no 
hi havia cap gitano al seu barri el va impulsar a voler retornar de manera simbòlica la memòria de 
cadascuna de les víctimes. 



 

- Per tal que els veïns i veïnes de Premià de Dalt i les persones que visitin el poble coneguin on era la Colònia 
Negrín de les Acàcies i allò que hi va ocórrer, fomentant així la memòria històrica global, del país i del nostre 
municipi, 

Proposem l’adopció dels següents 

ACORDS 
PRIMER.- Manifestar la voluntat d’iniciar o demanar que s’iniciïn mitjançant els òrgans competents els 
procediments oportuns establerts, per tal de sol·licitar la col·locació d’una o diverses plaques 
Stolperstein davant Can Trias, on es trobava la Colònia Negrín de les Acàcies, amb una inscripció que 
recordi la història dels infants que hi van viure i les seves cuidadores, i del seu rescat per part de Neus 
Català duent-los a l’exili per escapar de la guerra i del franquisme. 
SEGON.- Publicar i difondre aquests acords, i traslladar-los a l’Amical de Ravensbrück i a Neus Català i 
Pallejà.” 
Sr. García: Bé, breument, en aquest cas, el que demanem, amb relació a la història de Neus Català, 
que va viure tenint cura dels infants de la Colònia Negrín, de la qual hem parlat en altres ocasions. 
El que demanem és el que es fa en molts països des de fa temps, i que a més també s’ha fet en 
diversos pobles de Catalunya aquest mateix any, que és col·locar unes plaques, unes llambordes, que 
s’anomenen amb aquest nom, “Stolperstein”, que vol dir “pedra de topada”, que el que fan és 
recordar llocs on han viscut persones que han estat portades a camps de concentració, tant les 
persones que han sigut assassinades allà com les persones que han aconseguit sobreviure. 
I el que es fa és posar aquestes petites llambordes a terra perquè és una manera que tota la gent que 
passi per allà recordi el que va passar, i topi amb aquelles pedres i llegeixi la inscripció i sàpiga la 
història. 
En aquest cas, hem fet altres propostes relacionades amb el nostre poble, però pensem que aquest 
seria un moment, seria una col·locació que es podria fer just en el mateix lloc on va estar situada 
aquesta Colònia Negrín, que és a Can Trias, i que es podria posar just davant d’aquella casa, per 
poder recordar el que va passar justament allà, i no només tenir una placa commemorativa en una 
altra zona del poble. 
Per tant, creiem que és un fet positiu i esperem que pugui tirar endavant. Gràcies. 
Sr. Bailón: Sí, en primer lugar celebramos que la Crida presente una moción para el pueblo, porque 
creemos que esto sí que es algo relacionado con el pueblo. 
Nos parece un gesto muy bonito por todo lo que implica y lo que ha implicado Neus Català y la lucha 
por los niños de la Colonia Negrín, etcétera, etcétera. 
Pero aquí entramos en el debate que ya tuvimos en la Junta de Portavoces. Es decir, ¿qué órgano es 
el adecuado para aprobar estos distintivos? ¿Corresponde al Pleno? ¿No? 
Entonces, según el informe de Secretaría, que ya nos pasó la señora Secretaria la semana pasada y 
nos dijo en la Junta de Portavoces, si corresponde a nosotros o no, lo tiene que decir realmente la 
Secretaria, el órgano que está por encima, y si realmente esto se tiene que presentar por moción o 
que sea un ruego, ya que según lo que tenemos entendido, la distinción de honores tipo este es algo 
que implica la figura del Alcalde, y que tendría que ser decisión total del Alcalde y no del Pleno. 
Entonces, esperamos esta resolución. Gracias. 
Sr. Tintoré: Sí, bé, aquí, dues coses.  



 

Primer que la Secretària també ja va manifestar el fet que entrar-ho com a moció era una mica difícil 
d’encaix, justament perquè la decisió, en aquest cas, doncs correspon a l’Alcalde. 
A nosaltres ens agradaria més que això fos un prec, no una moció, perquè legalment no s’acaba 
d’encaixar. 
Com bé dèieu, heu fet diferents propostes relacionades, que s’han aprovat, per tant, nosaltres ho 
agafaríem més com un prec, en funció d’aquestes propostes ja relacionades, doncs perquè en sigui 
una més, més que aprovar-ho en una moció, gràcies. 
Sr. García: No, bé, simplement, justament una mica el que comentaves, hem fet una moció que 
potser no és la millor manera de fer-ho, però que entenem que no significa que no es pugui fer així, 
simplement com ja hem comentat en altres ocasions, el que entenem és que és una forma que tot el 
Ple pugui aprovar en aquest cas potser unànimement una proposta que després pot seguir els cursos 
establerts i passar si cal per la Comissió d'Honors i Distincions. 
Anteriorment havíem fet una proposta també en forma de moció, no només en forma de prec, i no 
s’havia dit que no, per tant entenem que sí que es podria fer així i seria una forma de donar-li una 
unanimitat que d’altra forma no es podria donar. 
Sr. Alcalde: Voleu fer alguna altra intervenció? 
Jo, el fet aquí, no és que hi votem en contra perquè estiguem en contra que hi hagi aquest 
reconeixement a Neus Català. Hem aprovat l’espai per la Colònia Negrín, l’espai per les dones de 
Ravensbrück, creiem, el lloc ideal, i si voleu ho consensuem. 
Si hi ha un espai que volem que sigui proper a Can Trias, on hi hagi el reconeixement a les dones de 
Ravensbrück, als nens de la Colònia Negrín, una placa que vam aprovar en reconeixement a tots 
aquests fets, lo lògic és que, si volem un espai, que també estigui aquest fet, estigui al mateix espai 
de reconeixement dintre de l’àmbit, el més proper possible de Can Trias. 
Creiem que cada Ple, o cada dos per tres, anar aprovant diferents opcions, creiem que millor 
concentrar-ho tot en un lloc, com pot ser una plaça, pot ser un espai on hi hagi tot aquest 
reconeixement, i puguem tenir placa, puguem tenir doncs la pedra topada, puguem tenir el 
reconeixement a tots en un espai proper, i no, doncs bueno, com un bolet en aquell espai, doncs 
actualment davant de Can Trias. 
No és el fet que no sigui, com a Alcalde, jo estaria d’acord que ho féssim, però ho hem de fer de 
manera més ordenada i posar-ho en un espai que sigui, que gairebé serà, entre tots aquests fets, com 
un espai de recordatori de tots els fets relacionats amb la Neus Català. 
Sr. García: Simplement, en aquest cas, una mica és el que explicava abans, considerem que 
justament la funció d’aquestes llambordes de topada és justament això, no és un bolet, sinó que és 
un lloc on tu passes per allà i et recorda que just en aquell espai, això, perquè de fet ara fa poc es va 
col·locar als Guiamets, a la casa on viu Neus Català, davant de casa seva, una placa, per exemple.  
Llavors considerem que això té més sentit que estigui en el lloc on van passar els fets, al marge que hi 
hagi altres reconeixements en una altra zona. 
Considerem que la característica d’aquestes llambordes doncs té més sentit fer-la en aquest espai, en 
tot cas, en podem parlar, òbviament, però almenys seria una bona opció tirar endavant aquesta 
proposta, entenem. 



 

Sr. Alcalde: Bueno, creiem que és millor, de moment, no aprovar-ho, i parlar-ho, i fer tot aquests 
reconeixements de manera conjunta i fer-ho com un tot. Intentem buscar tots aquests 
reconeixements a Neus Català. 
Ho vam passar per Comissió d'Honors i Distincions, tots aquests fets s’han aprovat, hem aprovat 
també el fet de la placa. Doncs fem-ho tot de manera conjunta, parlem-ho, doncs en aquest moment 
la ubicació no la veiem clara, al voltant de Can Trias, en un espai que és, també, bueno, no és un 
espai gaire, doncs, habitual que hi passi gent, doncs busquem un espai que tingui realment el 
reconeixement d’acord amb la figura de Neus Català. 
Per tant, si això queda així, si la voleu retirar i en parlem, o si hem de votar com a moció, ja us hem 
dit que no havia de ser moció, havia de ser prec, doncs l’haurem de votar en contra. 
Què fem? Passem a votació? 
Sr. García: La retirem, però amb el compromís de parlar-ne i seguim pensant que l’espai on té més 
lògica és aquest. 
D’altra banda aprofito per recordar que a la Comissió d'Honors i Distincions se’ns va dir, com ja vam 
dir a l’últim Ple, el 2015 se’ns va dir que es modificaria la composició de la comissió per poder-hi estar 
present tots els grups i no s’ha fet. 
Sr. Alcalde: També en parlem, d’això. 

Ø A proposta d’Alcaldia, s’acorda RETIRAR la present moció. 
 
17. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DE “LA 
MANADA”. (R.E. E/002513-2018, DE DATA 09/05/2018) 
Sr. Alcalde: En aquest punt ens adherim tots els grups, no sé si per part del Partit Popular, no sé si 
també us adheriu a la moció. Per part nostra, tots els grups ens adherim a la moció. 
Sr. Ruffo: Bueno, hem proposat una modificació que encara estem esperant que ens contestin, i en 
tot cas. 
Sr. Alcalde: A nivell nostre, hem afegit també un acord institucional que va haver-hi per part de la 
Generalitat, de tots els grups polítics, de tots, i s’ha afegit aquest acord institucional per part de tots 
els grups, i per part nostra ens hi adherim, tant Esquerra, com nosaltres com el PSC, ens adherim a 
aquesta moció, amb l’afegit d’aquest acord institucional que hi ha hagut. 
No sé si hi ha el tema que comenta el Partit Popular, si hi ha una modificació. 
Sr. Batlle: Bueno, bàsicament es proposava de treure el punt de persona non grata, no? 
Sr. Ruffo: Nosaltres creiem que nombrar persones non grates aquestes persones és donar-li un 
protagonisme que no mereixen. I tampoc és el nostre tarannà anomenar persones non grates la gent. 
I després proposaven la modificació del punt vuitè, perquè s’ha modificat, oi?, del punt vuitè, afegint 
els grups polítics del Congrés dels Diputats, que al final s’ha de legislar, no? Eren aquestes petites 
modificacions les que proposàvem. 
Sr. Batlle: Bé, nosaltres, el tema punt 8 ens sembla correcte, no tenim cap inconvenient, l’únic que 
passa, que sí que entenem que declarar persones non grates, doncs els violadors, en aquest cas, 
doncs és una manera de condemna simbòlica que s’ha fet a molts municipis, i que s’ha fet a molts 
llocs, per exemple, com Josep Pla, que està declarat persona non grata a Premià de Mar per odi.  
Creiem que aquests delictes d’odi, de violència, doncs d’alguna manera s’han de condemnar, i 
aquesta és una manera de condemna simbòlica. 
El punt 8, doncs sí que hi estaríem d’acord, però el punt de persona non grata no. 



 

Sr. Ruffo: En tot cas, ho direm a l’argumentació, però ens hi afegim. 
Sr. Alcalde: Ens hi afegim tots? S’afegeixen tots a la moció, s’hi representen tots els grups polítics. 
Llegim els acords, que jo crec que són bastant clars. 

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

El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent moció: 
“Davant la publicació de la sentència dictada per l’Audiència provincial de Navarra als cinc membres 
acusats en l’anomenat cas de “la manada”, ens trobem altra vegada amb l'evidència d’un sistema 
judicial clarament patriarcal i que vulnera contínuament el dret de les dones a viure una vida digna 
i lliure. 
La sentencia els condemna a penes de 9 anys de presó i a 5 de llibertat vigilada per abús sexual, però 
no els condemna per violació, ja que, incomprensiblement, el tribunal no contempla el delicte 
d’agressió sexual perquè no considera que es produís cap tipus d’intimidació i violència. 
És a dir, el tribunal considera que l’abús sexual perpetrat en les condicions en què es va produir, que 
queden recollides en el relat dels fets, pot produir-se sense violència ni intimidació, demostrant una 
incoherència i irrealitat absoluta. 
El tribunal no considera tampoc l’agreujant de realitzar-se en grup. 
La sentència situa la càrrega de la prova en la víctima, posant el focus de la sentència en el seu 
comportament i no en el comportament dels agressors. 
A més, la sentència inclou el vot particular d’un magistrat en què demana l’absolució de tots els 
acusats a excepció del delicte lleu de furt. 
Tot això permet, afavoreix i promou la impunitat de les agressions masclistes, envia un missatge de 
descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions, generant una doble 
victimització, i arribant a poder fer creure que una violació en grup va ser una relació sexual 
consentida. 
Amb la sentència i amb el vot particular, s’obre encara més una porta per a què no es puguin arribar 
a condemnar aquest tipus de delictes. 
Tot el procés judicial ha estat en si una mostra de la violència institucional que viuen les dones quan 
denuncien per violència masclista. No podem tolerar la vulneració del relat de la persona agredida i 
del seu dret fonamental a la intimitat atacat per uns mitjans de comunicació còmplices de la justícia 
patriarcal. 
Davant l'evidència d'un sistema judicial que ataca les dones en comptes de protegir-les, legitimem 
l'autodefensa feminista davant les agressions masclistes que dia a dia pateixen les dones. Fem una 
crida a recuperar l'esperit de la Vaga Feminista del passat 8 de març i a l’autoorganització per 
respondre amb contundència a un sistema judicial i a un estat que vol les dones callades, atemorides i 
submises. 

Per tot això, proposem l’adopció dels següents 

ACORDS 
PRIMER.- Donar suport incondicional a la víctima d’aquest cas, així com a totes les víctimes, moltes 
vegades invisibles, de violacions i agressions sexuals. 



 

SEGON.- Donar suport a l’acusació particular, que manté que els fets són constitutius d’un delicte 
d’agressió sexual, violació, i no tan sols d’abús sexual com ha acordat la sentència. 
TERCER.- Manifestar el suport a totes les mobilitzacions en contra d’aquesta sentència judicial. 
QUART.- Declarar persones non grates al nostre municipi els violadors de “La Manada”, José Ángel 
Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Boza i Antonio Manuel Guerrero. 
CINQUÈ.- Instar a impulsar els canvis legislatius o noves legislacions necessàries, i especialment el 
canvi d’actitud de la justícia patriarcal en la interpretació i aplicació de la legislació existent, per a 
evitar futures sentències com aquesta i d’altres similars que es donen massa sovint. 
SISÈ.- Declarar Premià de Dalt municipi lliure de violències masclistes, i manifestar la voluntat de 
seguir avançant, conjuntament Ajuntament, societat civil i ciutadania, en la lluita per l’erradicació 
d’aquestes violències i de totes les formes d’expressió del masclisme i el patriarcat. 
SETÈ.- Adherir-nos a la Declaració Institucional que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 4 
de maig, que adjuntem (“Declaració del Parlament de Catalunya en defensa de la integritat de les 
dones”). 
VUITÈ.- Publicar i difondre aquests acords, i traslladar-los al Parlament de Catalunya, a l’Audiència 
Provincial de Navarra, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial, així com a 
l’acusació particular en aquest cas.” 
Sr. Alcalde: Aquí hi afegim els partits polítics del Congrés dels Diputats. A l’últim punt hi afegirem els 
partits polítics del Congrés dels Diputats. 
Molt bé, doncs, ja veig que està clara, voleu comentar algun tema més, voleu fer algun comentari 
més? 
Sr. Batlle: Bueno, explicar una mica de cara a les persones que han vingut avui al Ple que és una 
moció, molt breument, que va en contra, de rebuig a aquesta sentència jurídica de la Manada, però 
que a més va un pas més enllà, com bé ha llegit, hi ha molts punts que van un pas més enllà i 
focalitzen la defensa de les víctimes de les violacions, a instar a nivell més institucional, no?, doncs 
que es treballi en aquesta línia per evitar, doncs, que el patriarcat i el sistema doncs que actualment, 
bueno, que actualment les dones pateixen, doncs, a causa ja no només física, sinó publicitàries, com 
veiem en els anuncis de la televisió. 
Creiem que no és un cas concret, sinó que s’ha de treballar en un camp molt més ampli, i la línia de la 
moció doncs va en aquesta, en la Manada i un pas més enllà, que és un treball que crec que com a 
societat hem de fer. 
Sr. Alcalde: Molt bé, manifestar aquest compromís com a Ajuntament i com a poble contra la 
violència masclista, i perquè els nostres fills i les nostres filles no tinguin que patir aquests actes o 
aquestes situacions, i des de l'Ajuntament, des de les diferents regidories, de manera transversal, 
doncs continuarem treballant entre tots perquè cada vegada tinguem una societat millor. 

Ø S’aprova per unanimitat la incorporació de l’esmena abans citada, passant a tenir la moció el redactat 
que es transcriu a continuació: 

 
“Davant la publicació de la sentència dictada per l’Audiència provincial de Navarra als cinc membres 
acusats en l’anomenat cas de “la manada”, ens trobem altra vegada amb l'evidència d’un sistema 
judicial clarament patriarcal i que vulnera contínuament el dret de les dones a viure una vida digna 
i lliure. 



 

La sentencia els condemna a penes de 9 anys de presó i a 5 de llibertat vigilada per abús sexual, però 
no els condemna per violació, ja que, incomprensiblement, el tribunal no contempla el delicte 
d’agressió sexual perquè no considera que es produís cap tipus d’intimidació i violència. 
És a dir, el tribunal considera que l’abús sexual perpetrat en les condicions en què es va produir, que 
queden recollides en el relat dels fets, pot produir-se sense violència ni intimidació, demostrant una 
incoherència i irrealitat absoluta. 
El tribunal no considera tampoc l’agreujant de realitzar-se en grup. 
La sentència situa la càrrega de la prova en la víctima, posant el focus de la sentència en el seu 
comportament i no en el comportament dels agressors. 
A més, la sentència inclou el vot particular d’un magistrat en què demana l’absolució de tots els 
acusats a excepció del delicte lleu de furt. 
Tot això permet, afavoreix i promou la impunitat de les agressions masclistes, envia un missatge de 
descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions, generant una doble 
victimització, i arribant a poder fer creure que una violació en grup va ser una relació sexual 
consentida. 
Amb la sentència i amb el vot particular, s’obre encara més una porta per a què no es puguin arribar 
a condemnar aquest tipus de delictes. 
Tot el procés judicial ha estat en si una mostra de la violència institucional que viuen les dones quan 
denuncien per violència masclista. No podem tolerar la vulneració del relat de la persona agredida i 
del seu dret fonamental a la intimitat atacat per uns mitjans de comunicació còmplices de la justícia 
patriarcal. 
Davant l'evidència d'un sistema judicial que ataca les dones en comptes de protegir-les, legitimem 
l'autodefensa feminista davant les agressions masclistes que dia a dia pateixen les dones. Fem una 
crida a recuperar l'esperit de la Vaga Feminista del passat 8 de març i a l’autoorganització per 
respondre amb contundència a un sistema judicial i a un estat que vol les dones callades, atemorides i 
submises. 

Per tot això, proposem l’adopció dels següents 

ACORDS 
PRIMER.- Donar suport incondicional a la víctima d’aquest cas, així com a totes les víctimes, moltes 
vegades invisibles, de violacions i agressions sexuals. 
SEGON.- Donar suport a l’acusació particular, que manté que els fets són constitutius d’un delicte 
d’agressió sexual, violació, i no tan sols d’abús sexual com ha acordat la sentència. 
TERCER.- Manifestar el suport a totes les mobilitzacions en contra d’aquesta sentència judicial. 
QUART.- Declarar persones non grates al nostre municipi els violadors de “La Manada”, José Ángel 
Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Boza i Antonio Manuel Guerrero. 
CINQUÈ.- Instar a impulsar els canvis legislatius o noves legislacions necessàries, i especialment el 
canvi d’actitud de la justícia patriarcal en la interpretació i aplicació de la legislació existent, per a 
evitar futures sentències com aquesta i d’altres similars que es donen massa sovint. 
SISÈ.- Declarar Premià de Dalt municipi lliure de violències masclistes, i manifestar la voluntat de 
seguir avançant, conjuntament Ajuntament, societat civil i ciutadania, en la lluita per l’erradicació 
d’aquestes violències i de totes les formes d’expressió del masclisme i el patriarcat. 



 

SETÈ.- Adherir-nos a la Declaració Institucional que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 4 
de maig, que adjuntem (“Declaració del Parlament de Catalunya en defensa de la integritat de les 
dones”). 
VUITÈ.- Publicar i difondre aquests acords, i traslladar-los al Parlament de Catalunya, a l’Audiència 
Provincial de Navarra, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial, als partits polítics 
del Congrés dels Diputats, així com a l’acusació particular en aquest cas.” 

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

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

INFORME DE REGIDORIES 
Sra. Escolano: Sí, gràcies. Bon vespre a tothom. Bé, començarem.  
Com que acabem de passar el punt aquest d’aquesta moció que acabem d’aprovar, que sapigueu que 
entre Igualtat i Festes, Cultura, Joventut, Ensenyament, estem treballant per això, que ens hi vam 
comprometre, però a més a més n’estem convençudes, de treballar no només en contra de les LGTBI, 
sinó en contra de la violència masclista. 
Sapigueu que estem preparant per la Festa Major uns braçalets, diferents actuacions, no només en el 
cartell i a les banderoles, com l’any passat, sinó diferents actuacions. 
Intentarem que sigui sempre en positiu, eh?, el “no és un no”, també ens agrada molt “només si és 
un si”, per exemple, i diferents coses que estem treballant, que ho sapigueu. 
A banda d’això, de la Festa Major ja en parlarem al proper Ple, perquè en aquest us haig d’explicar 
vàries coses. Em sap greu, senyor Alcalde, m’allargo, però és així. 
Aviam, dir-vos que Joventut, treballant transversalment amb Ensenyament i amb l’Institut Valerià 
Pujol, hem començat ja el projecte aquest que ja no és Ajuntament Jove, sinó que és un projecte per 
Tercer d’ESO, i és un projecte artístic esportiu, que ja hem començat treballant amb les tutories, 
després es fan tallers externs i finalment hi haurà una festa final perquè els alumnes de 3r d’ESO ens 
plasmin la seva obra artística en una de les parets de l’Institut. Això es farà a través de música, a 
través de pintura, juntament amb professionals, i és un projecte que treballarem conjuntament tots. 
La festa final serà al juny, o sigui que ja us ho explicarem, i de moment estan treballant. 
Dir-vos també que tenim l’Estiu Jove i l’Estiu en Marxa en marxa, per tant, recordar-vos que les 
inscripcions de l’Estiu en Marxa s’acaben l’1 de juny, si no m’equivoco, i les de l’Estiu Jove el 17 de 
maig. Per tant, ens queda molt poquet. 
Dir-vos també que tenim una demanda d’alguns pares de Premià de Mar, però que estan al barri 
Cotet, tocant a Premià de Dalt, i tenim aquesta demanda de treballar conjuntament, de poder obrir 
l’Estiu Jove a nanos de Premià de Mar, des de l'Ajuntament, des de Joventut de Premià de Mar s’hi 
havia implicat, nosaltres també, però hem pensat que serà de cara a l’any que ve, perquè no s’havien 
tingut en compte una sèrie de coses, que no només es tracta de tenir un espai i monitors, per tant 
només tenien aquests diners, sinó d’assegurances, de sortides, és una mica més complex, i volem fer-
ho molt bé, ens hem reunit amb el nostre Alcalde, amb els nostres regidors, amb els regidors d’ells, i 
hem decidit que de cara a l’any que ve molt possiblement podrem obrir aquest Estiu Jove una 



 

miqueta als nens que en realitat, per la nostra estructura de poble, en realitat són veïns, no?, però 
que representa que són d’un altre poble. Dir-vos que estem en això, eh? 
I donar-vos una bona notícia, agrair tota la tasca que ha fet tothom, ja us vaig avançar que estàvem ja 
amb el projecte Ajuntament Jove, amb el Pla Jove, que ja el teníem a calderes, doncs ja el tenim aquí. 
El tenim aquí, i com podeu veure només hem imprès aquest, perquè creiem en la sostenibilitat, 
creiem en el medi ambient, i llavors el que hem fet és que tots els membres de Govern tenim el 
nostre pendrive, es diu així, em sembla, i aquí dintre tenim el nostre Pla Jove, perquè el podem 
portar a la butxaca, el podem posar a qualsevol aparell informàtic, per treballar, per implementar-lo. 
No només és un document que és molt bonic sobre la taula, sinó que ja l’estem implementant, i això 
és el que pretenem que fem entre tots. Gràcies a tots els que hi ha participat, ajudant-nos en la 
diagnosi i en el disseny del Pla Jove. 
Sapigueu que farem la presentació, de fet no farem una presentació oficial, l’estem fent ara, però sí 
que amb l’assistència i la presentació del senyor Alcalde i les tècnics de Joventut i tots els qui vulgueu 
acompanyar-nos, farem un retorn, en realitat, a totes les persones, tècnics de l'Ajuntament, joves, 
joves associats, joves no associats, que han participat en aquesta diagnosi, i us farem una petita 
presentació per fer-vos-en cinc cèntims, i després ho celebrarem com s’ha de celebrar tenir un Pla 
Jove que serà operatiu, això esperem. 
I estic anant ràpid, eh?, però bé, eh? 
Bé, després, de Cultura, dir-vos, estem ja a punt d’estrenar l’EscenARTS de primavera, recordeu que a 
l’abril ja hi havia moltes activitats de totes les entitats del poble, per tant l’hem concentrat a maig i 
juny. L’EscenARTS constarà, inclou el Festihumor, recordeu aquest minifestivalet d’humor, que té 
dissabte i diumenge una actuació per tots els públics i una actuació més destinada al públic adult. I 
després la tercera actuació hem pensat de commemorar, ja sabeu que jo estic no massa a favor dels 
dies internacionals, però ja que els tenim, doncs aprofitem, i commemorem el Dia Internacional del 
Refugiat, amb “Maleïdes guerres”. Recordar-vos també que hem canviat els preus, que tenim preus 
nous, tenim preus més assequibles, hem decidit que els menors de 18 anys no paguen el teatre, no 
perquè no valgui res, sinó perquè l'Ajuntament fa aquesta aposta per entrenar, per ajudar, per 
enviciar, és una paraula molt lletja, però mira, per acostumar a venir els joves al teatre, i que a més a 
més tenim un abonament de temporada de 20 euros, que podeu, per 20 euros veure els 3 
espectacles al costat de casa. És molt fàcil, molt econòmic i molt assequible. I penseu que no només 
donarem aquest suport als refugiats, sinó que a més a més el Festihumor, que ens va molt bé, una 
mica, donar-li una volta i prendre’ns-ho una mica amb humor. 
Tots els espectacles, ja sabeu que són de primeríssima qualitat. 
I dir-vos que estrenem ja, d’aquí molt poquet, ja sé que és el mes que ve, però com que el Ple és més 
endavant, estrenem el Festival de Música del Maresme, enguany és el 41è, la 41ena edició del 
Festival de Música del Maresme, ja sabeu que es fa juny, juliol, agost i setembre, l’estrenem aquest 
any amb un concert més, que posem de més a més, que és el gratuït, que és el concert a Can 
Casadellà, amb flauta travessera i clavicèmbal. És un concert sobre Bach, i aquest és el concert 
inaugural, on us donarem el fulletó dels següents quatre concerts, perquè tingueu el calendari, i en 
aquest concert, evidentment, tindrem la galeta del pa amb sucre, tindrem el vi de la DO, és possible 
que un pica-pica, hi esteu tots convidats. És un concert gratuït en un espai magnífic, aprofito per 
donar les gràcies a Can Casadellà. També dir-vos que farem un següent concert a Can Coromina, 



 

després el concert habitual de l’Orquestra de Cambra a Can Claramunt, i després el darrer concert al 
teatre, que ja sabeu que aquest està destinat al públic familiar. Agrair ara i cada vegada que pugui a 
totes les cases que ens obren les seves portes, els seus patis, perquè puguem omplir-los de cultura, i 
de tots els veïns de Premià de Dalt. 
Moltes, moltes gràcies. 
Sr. Font: Bé, jo seré una mica més greu, perquè en Urbanisme no hi ha tantes coses. Però sí que 
informar-vos que aquesta setmana s’ha començat ja la fase 2 del carrer de la Cisa. A partir d’aquí, i 
aprofitant que ja entra al romanent, espero que al proper Ple es puguin ja iniciar més obres. Gràcies. 
Sr. Costa: Bé, bona nit, des del Departament d’Hisenda, informar de la remissió dels informes sobre 
el compliment de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, com ja ve sent habitual i 
preceptiu, ho fem trimestralment i ho fem també amb el pressupost global, en aquest cas el de 
l’exercici 2018. Un cop remesa aquesta informació el Ministeri ha verificat que es complien aquests 
objectius. 
I per part del Departament de Comunicació i Govern Obert, comunicar que per quart any consecutiu 
l'Ajuntament aconsegueix el 100% de transparència avaluat pel Laboratori de Comunicació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, juntament amb l’Oficina Antifrau i la Secretaria de 
Transparència i Govern Obert, dir-vos que aquest any, des de ja fa tres anys que la xifra, 
malauradament, no ascendeix, del total que municipis que aconseguim el 100%, estem parlant d’un 
2% dels ens locals catalans, 19 de 947. Això és una feina de fons, una feina constant de tots els 
departaments, i vull felicitar-nos perquè després de tres anys penso que s’ha anat consolidant, i s’ha 
anat quedant en les pràctiques de tots els treballadors i els companys regidors en el seu dia a dia. 
“DONAR COMPTE AL PLE DE LA INFORMACIÓ COMUNICADA AL MINISTERI D’HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012 
EN EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018 
Per donar compliment als objectius de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) es dona compte al Ple de 
l’informe d’avaluació dels objectius Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
La informació referent a l’aprovació del pressupost de l’exercici 2018 s’ha presentat via telemàtica, 
amb els formularis habilitats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el dia 16 de febrer 
de 2018 per part de la Intervenció municipal. 
 
Les entitats amb pressupost limitatiu han de presentar: 
 

- Dades pressupostàries: Estats inicials 
- Dotació de plantilles i efectius 
- Previsió del Deute 
- Inversions 
- Beneficis fiscals 
- Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb la capacitat o 

necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes (ajustos SEC) 
 



 

Si l’entitat està subjecta al Pla de comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials: 
 

- Estats Financers inicials (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys provisionals) 
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius 
- Previsió de la Capacitat/Necessitat de Finançament de l’entitat a l’exercici corrent calculada conforme 

a les normes SEC 
 

Complimentada tota la informació requerida corresponent a l’actualització de l’informe de la 
Intervenció Local de compliment d’objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, s’informa que el 
Pressupost de l’exercici 2018 de la Corporació Local, integrada per l’Ajuntament de Premià de Dalt i la 
societat mercantil La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals SA, 
 

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

 
Sra. Cuello: Hola, bona nit. Des de Promoció Econòmica tenim un taller de com ser seleccionat a 
Infojob, 70% d’efectivitat. És un taller adreçat a persones en atur per aprendre a millorar la seva 
candiatura a Infojob. Es farà el 6 de juny, de 9.15 a 13.15 al Centre de Formació Permanent.  
Per altra part, tenim la borsa de treball, que s’han realitzat des de gener a abril 134 entrevistes a 
usuaris de recerca de feina, 59 entrevistes ocupacionals i 75 assessoraments. Hem tingut 33 
insercions laborals.  
I per al Programa Dona Activa, la Diputació de Barcelona ens ha atorgat una subvenció per fer la 
segona edició el 2018 del Programa Dona Activa. El Programa Dona Activa és un programa de millora 
de l’ocupabilitat destinat a dones, el 60% de les dones a tot el municipi són dones, que integra 
sessions de coaching professional, pràcticum d’entrevistes professionals, sessions d’estilisme i 
mentoring, amb directius de recursos humans. És un programa que es fa en col·laboració amb la 
Fundació Quiero y Trabajo, i esperem fer-ne més. 
Gràcies i bona nit. 
Sr. Tintoré: Bé, com va sent habitual, fer-vos saber que ampliarem l’horari de la biblioteca, ja que el 
12 i 14 de juny és la selectivitat, i segurament els dies que es farà aquesta ampliació d’horari seran 
del 22 de maig a l’11 de juny. 
Sr. Medina: Hola, bona nit. En l’àmbit de Consum, la setmana passada, el dia 10, a l’Institut Valerià 
Pujol varen realitzar el taller pels alumnes de Segon d’ESO, “Qui veu el meu perfil?”. És un taller per 
donar eines als nostres joves per desenvolupar-se amb èxit a les xarxes. Va funcionar molt bé. 
En l’àmbit del Museu, convidar-vos aquest divendres a les 19.30, inaugurem una exposició. Creiem 
que és l’exponent de la bona feina realitzada en aquesta legislatura per l’equip del museu de casa 
nostra. Portem part de la col·lecció d’art ibèric de la col·lecció Duran Vall-Llosera, i entre les 20 peces 
i escaig en destaca una d’emblemàtica del segle IV abans de Crist, la Dama de Baza. Alhora 
coneixerem la figura d’un pioner de l’arqueologia a Catalunya, Pere Duran Farell, de la mà del seu fill, 
Pere Duran Vall-Llosera, i acompanyarem amb un modest pica-pica, amb productes de casa nostra i 
del territori, i amb l’acompanyament musical del grup Son and Vida. 
Aquest matí, precisament, amb la senyora Montserrat Vall-Llosera, i l’Alcalde, president de la 
corporació, Josep Triadó, hem signat el document de la cessió de les peces per aquesta exposició, 



 

que ha de ser vista com un privilegi per la nostra vila, ja que en comptades ocasions surten peces 
d’aquesta col·lecció, i si ho fan sempre és per anar als millors museus d’Europa. Us convido que hi 
assistiu. 
En l’àmbit de Turisme i Promoció de la Vila, i àmbit de Comerç, recordar que seguim la proposta 
Passejant per la Cisa, rutes per descobrir Premià de Dalt, tenim quatre diumenges per disfrutar de la 
història, tradicions i llegendes del paratge de la Cisa, el 3 de juny, l’1 de juliol, el 7 d’octubre i el 4 de 
novembre.  
Lligat a això, el dia 25 s’inaugura la remodelació final del santuari i de la casa de l’ermità. 
Per una altra banda, després de l’èxit de l’Enotast del passat divendres, el 9 de juny tot el matí al 
Mercat Municipal tindrem mercats amb DO. Una nova proposta en el turisme per promocionar el 
nostre comerç, podrem tastar tapes i propostes de les diferents parades, tot maridant-les amb vi del 
territori, i animació musical a càrrec del grup Difusambo. 
I dir-vos que tenim ja imprès el catàleg bàsic de turisme de Premià de Dalt, l’hem treballat 
conjuntament amb Turisme de la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de Turisme, és un 
catàleg bàsic, segur que hi faltaran coses, però es tracta d’engrescar els visitants que vulguin venir a 
casa nostra, n’hem fet una edició en català i anglès, i una edició en espanyol i francès.  
Alhora, hem tret un nou plànol de la vila, que s’havien esgotat, que al mateix temps és una eina per la 
gent que ha volgut participar a nivell de comerç, per promocionar-lo. 
I que sapigueu que estem ultimant diverses guies més, guia de productes elaborats, guia de 
restauració, entre moltes altres. 
Moltes gràcies. 
Sra. Duran: Bona nit. Des de la regidoria d’Ensenyament, informar-vos de l’agenda de maig. 
El dissabte 26 de maig, l’AMPA de l’Escola Marià Manent celebrarà la seva festa de la primavera 
durant tot el dia, i l’AMPA de l’Escola Santa Anna farà la seva el dia 2 de juny, que també és dissabte. 
Encara no tenim els programes d’activitats, però en breu suposem que sortiran publicades. 
I ara canvio a la regidoria de Cultura i Patrimoni. 
Aquest passat diumenge, vers la inclemència climatològica que hem tingut, que no ens ha 
acompanyat gaire, vam tenir que anul·lar la pantalla gegant de LED que vam proposar per posar a 
l’escenari, i l’última actuació d’un grup. Encara i així la participació va ser bona, vam passar una bona 
estona, i volem agrair sobretot la col·laboració de tota la gent, la comissió, de la gent de l'Ajuntament 
i la comprensió  de tothom. 
Bona nit i  moltes gràcies. 
Sr. Alcalde: Molt bé.  
Bé, jo, des d’aquí, amb el dia d’avui, doncs felicitar el nou president de la Generalitat, el Molt 
Honorable Quim Torra, i des de Premià de Dalt desitjar-li sort i encerts. 
 
PRECS I PREGUNTES 
Sr. Alcalde: Passem ja a les preguntes. Us demano, com sempre, la màxima brevetat pregunta-
resposta. 
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 
18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PLAÇA VISTA ALEGRE (PREGUNTA 
NÚM. 1, R.E. E/002444-2018, DE DATA 04/05/2018) 



 

Sr. Bailón: “¿Por qué motivo se ha talado la palmera de la Plaça Vista Alegre?” 

Sr. López: Hola, bona nit. Aquesta palmera fa un parell o tres d’anys que va estar afectada pel 
morrut, i s’ha estat tractant durant aquest temps, però en aquesta última remesa de morrut ja ha 
sigut impossible, ja estava morta. 

Sr. Bailón: ¿Se va a reponer? 

Sr. López: Ara es pensarà què es fa en aquesta rotonda, seguríssimament que el que farem serà 
repoblar, però no la palmera, però sí que enjardinant l’espai. 

19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL BIKE PARK. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. 
E/002444-2018, DE DATA 04/05/2018) 
Sr. Bailón: “En el pleno del pasado mes de abril se comunicó que se iba a destinar una partida 
económica para la realización de un un establecimiento de restauración en el Bike Park. ¿Cuándo 
saldrá a concurso la gestión de este establecimiento?” 
Sr. Font: A veure, el que es va comunicar que es faria en el Bike Park és una entrada, vestuaris, 
lavabo, recepció i magatzem. Això són les primeres dallò. En un moment determinat, si després 
quedés alguna cosa, es podria fer un tipus de bar o alguna cosa d’aquestes, però aquesta encara no 
està prevista, i en tot cas, si es fes, sortiria com és normal la licitació en el seu moment. 
20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL PAVELLÓ MUNICIPAL. (PREGUNTA NÚM. 
3, R.E. E/002444-2018, DE DATA 04/05/2018) 
Sr. Bailón: “En la ampliación que se quiere llevar a cabo en el pabellón municipal, ¿se tiene pensado, 
al igual que en el Bike Park, poner un establecimiento de restauración?” 
Sr. Font: Pues no, en realitat, o sigui, el que es fa en el pavelló és cobrir la pista, simplement, però no 
es posa res de restauració. Altra cosa és el dia que s’exploti el projecte de la piscina, en aquell cas sí 
que segurament hi anirà un restaurant, alguna cosa. Però ara, en aquests moments, i amb les obres 
que es faran ara per cobrir la pista poliesportiva, que ara és exterior, ara no, en aquests moments no 
hi ha bar. 
21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA INTERSECCIÓ ENTRE EL TORRENT 
FONTSANA I EL CARRER DE LA COSTA BRAVA.  (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/002444-2018, DE DATA 
04/05/2018) 
Sr. Bailón: “A fecha de hoy, aún sigue habiendo un problema importante de visibilidad para los coches 
que se quieren incorporar al Torrent de la Font Santa desde el Carrer de la Costa Brava.Tal y como se 
dijo en plenos anteriores y en respuesta a un ruego de este GM: ¿Cuándo se va a prohibir el 
estacionamiento en la intersección entre el Torrente de la Font Sana y el Carrer de la Costa Brava?” 
Sr. Bailón: Bien, la explico por si no había algún presente en el Pleno. Hace ya unos plenos 
preguntamos, porque unos vecinos se pusieron en contacto con nosotros, ya que en las últimas 
reestructuraciones de la Floresta, que desde este grupo municipal creemos que han sido 
satisfactorias para que la Floresta no fuese una autopista, sobre todo del pueblo vecino para pasar 
todos por ahí a coger justamente el peaje de la autopista, se nos comunicó que una de las pocas vías 
que había de salida tenía muy poca visibilidad, una vez intersectaba con lo que sería. 



 

Lo digo así porque me han echado la bronca desde el Ayuntamiento, perdón, la Riereta, porque es lo 
llamado Riereta, lo que pasa que yo cojo, por ejemplo, el mapa que nos ha dado hoy Don Carlos, y 
pone eso, Torrent de la Font Santa, entonces me ciño a lo que ponen los papeles. Entonces, nada. 
Sr. Font: Bé, això ja s’ha portat a revisió amb els serveis tècnics. A la Floresta hi ha tres carrers que 
donen sortida a la Riereta. Els tres tenen les mateixes condicions. Comptant amb els serveis tècnics 
que aquell carrer és d’una sola direcció, que només pugen els vehicles, no n’hi ha cap que baixi, no 
creuen oportú haver de treure aparcament, perquè a la sortida hi ha visibilitat, i és bona, la sortida. 
22. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVES A LA GESPA DELS CAMPS DE FUTBOL. 
(PREGUNTES NÚM. 5 I 6, R.E. E/002444-2018, DE DATA 04/05/2018) 
Sr. Bailón: Bueno, como se nos comunicó que se iba a cambiar porque hacía dos años que estaba 
caducada el césped del campo de fútbol, la pregunta es: 
“¿Se va a mantener la alta calidad del césped artificial que hay actualmente instalado? 
De igual modo que se hizo en el pasado para reducir costes: ¿Se ha valorado la posibilidad de nuevo 
de alquilar determinados días de la semana uno de los dos campos de futbol a equipos que no sea el 
de nuestro municipio?” 
Sr. López: Sí, bueno, evidentment que aquesta gespa ja fa, des de l’any 2006 que va estar col·locada. 
A partir d’aquest any doncs hi ha altres generacions i es dona per fet que la qualitat ha de ser, si no 
igual, superior, evidentment. 
Quant al tema aquest del lloguer d’aquests camps, ja que nosaltres tenim una cessió de l’espai al 
Club Esportiu Premià de Dalt, són ells els que s’encarreguen i s’han encarregat fins ara de fer 
aquestes gestions de llogar o organitzar tornejos, al marge, aquest o qualsevol altre, fins i tot 
campus, etcètera, etcètera. 
23. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVES ALS ACTES VANDÀLICS A LA VIA PÚBLICA. 
(PREGUNTES NÚM. 7 A 10, R.E. E/002444-2018, DE DATA 04/05/2018) 
Sr. Ruffo: “A finales del mes de abril los autodenominados CDR de Premià de Dalt realizaron una serie 
de actos vandálicos que acabó con la vía pública llena de pintadas. Todo ello supone, además de un 
peligro importante y real para los conductores de moto por la posibilidad de deslizar, una violación 
flagrante de las ordenanzas municipales.  
¿Qué opina el equipo de gobierno de esta serie de actos? 
¿Se va a proceder a intentar identificar a los autores de dichos actos vandálicos? 
¿Cuándo se van a limpiar las calles para dejarlas en su estado habitual? 
¿Quién va a asumir el coste de la limpieza?” 
¿Qué opina el equipo de gobierno de esta serie de actos?” 
Sr. Tintoré: Bé, primer de tot faig un petit incís. Un perill important, aquest tipus de pintura no és 
com una pintura de pas de vianants, que sí que ho és, un perill important. Aquest tipus de pintura, 
afortunadament no ho és. Dit això, respecte a la primera pregunta que ens feia, a veure, 
evidentment, l’Equip de Govern o com a Ajuntament, vaja, com a Ajuntament, satisfets perquè 
s’embruti el mobiliari urbà o la via pública, no hi estem. Sí que és cert que és un moment excepcional, 
en què, malauradament, la majoria de pobles de Catalunya es troben en la mateixa situació, nosaltres 
respectem la llibertat d'expressió, però sí que demanem des d’aquí i a tothom, sigui qui sigui, que no 
es malmeti l’espai públic. 
Sr. Ruffo: “¿Se va a proceder a intentar identificar a los autores de dichos actos vandálicos?” 



 

Sr. Tintoré: A veure, identificacions, i ara parlo ja en general, i també responc a les preguntes que 
vindran després de la Crida, identificacions se n’han fet, en diferents dies, tant per un costat com per 
l’altre. I aquesta és la premissa. De moment, l’únic que s’ha de fer són identificacions, que és el que 
està fent la policia local. 
Sr. Ruffo: “¿Cuándo se van a limpiar las calles para dejarlas en su estado habitual?” 
Sr. Tintoré: Bé, com feia abans la introducció de la pintura, aquesta és pintura a l’aigua, que, bé, és 
una pintura que va marxant amb el temps, i per tant se n’anirà sola. 
Sr. Ruffo: Com els plàstics, no?, també, amb el vent. 
Sr. Tintoré: No, els plàstics no se’n van sols, però la pintura sí. 
Sr. Ruffo: I els plàstics i demés residus que estan deixant a la via pública? 
Sr. Tintoré: La pregunta és referent al tema de la pintura en concret a l’asfalt, i amb la pluja aquesta 
pintura se’n va sola. El que sí s’ha analitzat és la pintura, no sigui de grafitis i això, aquesta és pintura 
a l’aigua, per tant se n’anirà sola. 
Sr. Ruffo: Bueno, però la pintura, els grafitis que hi ha a les parets, per exemple. 
Sr. Tintoré: Quins d’ells? 
Sr. Ruffo: Per exemple el de la carretera d’enllaç, davant del camp de futbol. 
Sr. Tintoré: Però només els de llaç groc, diguéssim, o els que fan la bandera espanyola? De quins 
parlem? 
Sr. Ruffo: Jo, quan parlo d’actes vandàlics, els actes vandàlics no tenen color. No tenen ideologia. A 
veure si ho entenen. 
Sr. Tintoré: Molt bé. Referent a la pregunta, amb el tema de la pintura de l’asfalt, aquesta se’n va 
sola. 
Sr. Ruffo: I la de les façanes que estan pintades? 
Sr. Tintoré: Quines façanes? 
Sr. Ruffo: Es netejaran? Carretera d’enllaç davant del camp de futbol. Per exemple.  
Sr. Tintoré: Escolteu, repeteixo, eh?, estem en un moment en què tots els pobles estan exactament 
igual. Per desgràcia, per desgràcia. 
Sr. Ruffo: Aleshores, acceptem que es pintin grafitis al nostre municipi amb total llibertat i no passa 
absolutament res. És això, el missatge que hem de donar? 
Sr. Alcalde: Senyor Bernabé, el que fem és, quan és una paret pública, el que fa l'Ajuntament 
habitualment, bueno, qualsevol tipus de grafitis, doncs ho pinta. Quan és una paret que no és 
pública, que no és de l'Ajuntament, ho comunica al propietari o el que sigui, l’administració que sigui, 
perquè actuï. El que no fem nosaltres doncs tapar parets que no són de l'Ajuntament. Per tant, com 
hi ha hagut altres pintades a l’Institut, es comunica a l’Institut que hi ha aquestes pintades, i que ells 
actuïn de la manera que creguin, igual que quan es fa a propietats privades. L'Ajuntament no pot 
actuar amb diner públic dintre de propietats que no són seves. 
24. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A RÀDIO PREMIÀ DE DALT. (PREGUNTA 
NÚM. 11, R.E. E/002444-2018, DE DATA 04/05/2018). 
Sr. Bailón: “A principios de legislatura se dijo que se iban a mejorar las instalaciones de la radio 
municipal. Pasados 3 años de legislatura, ¿se ha llevado a cabo alguna mejora?” 
Sr. Costa: Sí, bona nit. 



 

És cert el que vostè comenta, i es va fer una reunió tècnica, sobretot amb la cap de la ràdio, i 
juntament amb el departament tècnic es van prioritzar les inversions, que no són totes les que 
voldríem, per un tema pressupostari, en el que té a veure amb  l’antena de l’emissora municipal, 
situada al cementiri, i el que seria la connexió des de l’estudi fins a l’antena, sobretot perquè va 
haver-hi molts canvis normatius i s’ha hagut de fer unes inversions per adaptar-ho. Dins del que és el 
propi estudi, es va valorar amb la tècnica, es va fer un projecte, i actualment està sobre la taula, 
perquè el cost sí que era certament elevat, però com que de moment tot l’aparell funcionava, es va 
creure oportú deixar-ho sobre la taula i veure si també es podia integrar el que és l’emissora 
municipal en el nou segle, en el segle XXI, apostant pel 2.0, i al final el que ha de ser l’objectiu del 
Govern és arribar al màxim de ciutadans possible. 
25. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVES A LA CARRETERA DE PREMIÀ DE DALT. 
(PREGUNTES NÚM. 12 I 13, R.E. E/002444-2018, DE DATA 04/05/2018) 
Sr. Bailón: “¿Hay fecha de inicio de las obras que se van a realizar en la carretera de Premià de Dalt 
(BV-5024) que afectarán al recorrido de la línea de bus C-14? ¿Se tiene previsto algún plan alternativo 
para aminorar las molestias a los usuarios de dicha línea?” 
Sr. Font: Bé, la carretera de Premià de Dalt-Premià de Mar encara està embrionari, o sigui, està a 
l’inici. Premià de Mar està resolent al·legacions que se li han presentat, i està intentant expropiar els 
terrenos corresponents, que tot això, com podem veure, és molt feixuc i molt complicat. 
De totes maneres, nosaltres, l'Ajuntament de Premià de Dalt, ja hem parlat amb Premià de Mar, 
perquè en principi hi havia la carretera des de l’autopista, des de la rotonda que farien fins a la 
Nacional II, seria d’una sola direcció. Ells plantejaven tallar-ho a la Gran Via, perquè llavòrens 
sortiríem per lo dels Mossos, de la Gran Via cap a la dreta, i sortiríem per lo dels Mossos. 
Amb les converses que vam tenir, és normal que continués la carretera, si és d’una sola direcció, que 
baixés fins a la Nacional II. En aquest cas, no impediria, no tindria cap conseqüència amb la C-14. 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA 
26. PREC DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIU A LA INSTÀNCIA PER LA PLAÇA 1 
D’OCTUBRE. (PREC NÚM. 1, R.E. E/002445-2018, DE DATA 04/05/2018) 
Sr. Batlle: “Demanem que es procedeixi aviat a tractar la sol·licitud d’anomenar plaça 1 d’Octubre a 
l’actual plaça Jordi Pujol, i que se’ns comuniqui en quin estat es troba la petició i quina és la previsió.” 
Sr. Tintoré: Bé, en prenem nota. Dir-vos també que ja es va comentar en el Ple passat, i també es va 
aprovar pel Ple, el tema referent que quan hi hagi una sentència ferma és quan es procedirà a fer el 
canvi. 
27. PREC DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIU A L’ACTUALITZACIÓ DEL 
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM). (PREC NÚM. 2, R.E. E/002445-2018, DE DATA 
04/05/2018) 
Sr. Batlle: “Demanem que l’equip de govern ens faci arribar aviat, tal com vam quedar a la darrera 
Junta de Portaveus, la proposta base de nou ROM elaborada pel Departament de Secretaria, per tal 
que la puguem començar a treballar.” 
Sr. Font: Gràcies. Bé, tal com vam parlar, i vam comentar, dintre d’aquest mes, a finals de mes 
tindreu ja tot l’esborrany del ROM. O sigui, dintre d’aquest mes se us entregarà. 
 



 

28. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVES ALS ACTES VANDÀLICS I 
INTIMIDATORIS. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/002445-2018, DE DATA 04/05/2018) 
Sr. Batlle: “Quines actuacions han realitzat l’Ajuntament i la Policia local respecte al trencament del 
màstil del costat del monument a l’11 de setembre, tant abans com durant i després que passés? Tant 
pel que fa a l’acció en sí i a les persones que hagin causat aquest desperfecte, com pel que fa al màstil i 
la bandera. Quines actuacions han realitzat respecte a les amenaces i intimidacions que grups de 
persones han fet a diferents veïns i veïnes del poble en les darreres setmanes? Quines actuacions han 
realitzat respecte a actuacions reivindicatives pacífiques sense trencar res com ara posar llaços?” 
Bueno, més o menys crec que ha quedat contestada. Simplement matisar que ja entenc que quan hi 
ha coses que estan legalment aprovades, com l’acta que t’he dit, i hi ha aquestes persones que venen 
a treure els cartells de la cartellera, o simplement els pinten, per cert, amb faltes d’ortografia, “nazis” 
va amb Z, doncs crec que és diferent, és una falta a la llibertat d'expressió, i més quan l’acte és legal. 
De totes maneres, ja tancarem a la presó aquells que fan els grafitis. Gràcies. 
29. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A ACTUACIONS AL BOSC 
DE LA TORRE DEL PI/EL CARME. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/002445-2018, DE DATA 04/05/2018) 
Sr. García: “Quines actuacions s’han fet darrerament, i es té previst fer, al bosc de la Torre del Pi o El 
Carme?” 
Sr. López: Bé, sí, aquestes actuacions, aquestes accions que s’estan fent, són, en ves d’un 
requeriment que va fer l'Ajuntament al propietari, que és l’INCASOL, aleshores vam presentar un 
projecte, a través d’una enginyeria en el qual doncs aquest projecte ja ve complint amb tota la 
normativa de mesures d’autoprotecció d’incendis dintre dels nuclis urbans, que són els que 
determinen una miqueta la quantitat de peus que hi ha d’estar, les distàncies que hi han de ser els 
uns dels altres. 
Sr. García: Només per afegir, amb relació a això, com que sabem que allà també està previst 
urbanitzar, malauradament, relatiu al que es parlava abans de la transparència, agrairíem que quan 
es reben els premis de 100% transparència, doncs per exemple, tota la informació sobre aquest 
projecte urbanístic del Carme no està penjada a la web, i ara que estem en una època en què les 
universitats donen diplomes una mica fàcilment, doncs, potser que, ja que es rep aquest premi de 
100% transparència cada any, estaria bé que realment sigui efectiu perquè ens hem trobat en 
diverses ocasions que falten coses o busques una informació i et diu que la pàgina no existeix, per 
posar un exemple, o no hi són les dades i els documents. Gràcies. 
Sr. Alcalde: Molt bé, abans de donar el Ple per acabat, passo la paraula al senyor Pedro Bailón. 
Sr. Bailón: Muchas gracias, señor Alcalde, por su última pasada de palabra. Creo que la frase habla 
por sí sola. Quiero comunicar en el Pleno que hoy será mi último Pleno, dejo mi acta como concejal, 
que quien vendrá a suplirme será el señor Lluís Torrents. La decisión está tomada por mi carrera 
profesional, el que no lo sepa, soy marino mercante, y me voy a navegar, ya me toca salir del nido, y 
creo que es el momento en mi carrera profesional para darle rienda suelta y no dejar escapar esta 
oportunidad.  
Dar las gracias al Ayuntamiento entero, a todos los técnicos que me han ayudado, dar las gracias al 
plenario, al público que ha estado aquí, espero no haber sido pesado nunca, y sobre todo, y ahora me 
permitiréis este momento, dar las gracias a mi compañero Bernabé, que es como un hermano para 
mí, pese a que le pese, y por su apoyo y por haber estado conmigo siempre. Muchas gracias a todos. 



 

Sr. Batlle: Bueno, jo, malgrat les diferències polítiques que podem tindre, doncs desitjar-te, doncs a 
nivell professional la millor, bueno, i a nivell personal també, que molt a gust d’haver-te conegut, que 
no ens coneixíem, i això, deixant a banda tota la part política i tots els debats que podem tindre, 
endavant i molta sort. 
Sr. García: Jo només afegeixo que trobarem a faltar les discussions, esperem seguir discutint dia a 
dia, trobant-nos en el poble, que sempre és enriquidor, en el fons, malgrat tot. 
Sra. Fernández: Per part nostra, Pedro, desitjar-te lo millor del món en la teva carrera professional, i 
agrair-te el temps que has dedicat a l'Ajuntament. Que vagi tot molt bé i esperem veure’t, bueno, 
aviat o no. Que et vagi molt bé la teva carrera com a marino. 
Sr. Font: Agrair-te el temps i les hores dedicades en aquí. Jo soc un dels que et trobaré a faltar. 
Perquè a vegades, en aquí, entre tu i jo hi ha hagut gairebé un diàleg, amb les preguntes, i amb tot 
plegat, però sempre molt cordial i molt educadament, o sigui que endavant, molta sort amb la feina, i 
ara és l’hora de fer-ho, que ets jove i t’agraeixo que en un moment determinat anteposis una cosa 
davant de l’altra i que no diguis: “Bueno, no puc venir, però...” No, crec que la decisió que has pres és 
l’adequada. Gràcies per tot. 
Sra. Escolano: Bé, jo no he sentit lo que deies, perquè he sortit, però com que n’hem parlat vàries 
vegades aquests dies, també agrair-te, m’afegeixo a tots, tot el que has aportat pel poble.  
Has hecho preguntas muy interesantes, te voy a hablar en castellano, porque me parece un respeto, 
lo hablo un poco mal a veces, pero pondré interés. Haces preguntas que interesan al pueblo, y por el 
pueblo. Eres muy respetuoso, no compartimos ideas, pero bueno, este es nuestro mundo, ¿no?, 
tener ideas distintas, tener visiones distintas, pero poder hablar y poderlas comentar y debatir, 
¿vale? 
Gràcies, crec que ets una persona molt seriosa, i penso que així com el senyor David Rovira, avui, que 
el tenim aquí també, m’agraden molt les persones que prenen decisions i si no poden dedicar el seu 
temps a una feina doncs pleguen i deixen el pas a un altre. Això t’ho valoro molt, t’ho respecto, que 
tinguis molts encerts. Llarga vida. 
Sr. Tintoré: Bueno, Pedro, escolta. Desearte mucha suerte, en serio que te echaremos a faltar porque 
tienes una manera muy peculiar de explicar, y hacer las preguntas, muy diferentes, y más allá de 
estar de acuerdo o no, pues cuando has hecho preguntas siempre hemos estado todos muy atentos 
por este motivo. Y poco más, mucha suerte, cuidado con dejar una novia en cada puerto, y nada, 
espero verte algún día por Cornellà-el Prat. 
Sr. Monleón: Bueno, Pedro, yo, como decano que soy aquí, del Equipo de Gobierno, pues te quiero 
dar unas palabras de ánimo, y únicamente no te perdonaré nunca que aún me sigas hablando de 
usted.  
Sr. Alcalde: Bueno, Pedro, jo, per acabar, que ha sigut un plaer, ha sigut un honor, gràcies pel teu 
servei que has fet al poble de Premià de Dalt, tots sabem que el tema de la política és un tema 
temporal, que tard o d’hora tothom, doncs, és un pas, espero que t’hagi sigut bo per tu aquest pas 
per aquí. I com que vas cap a navegar, que facis moltes milles a la teva carrera professional, i sobretot 
que arribis a bon port. Gràcies per tot. 
I escolta’m, a nivell general, jo també voldria, doncs, jo com a Alcalde, se’m posa la pell de gallina 
veient la situació, amb les discrepàncies que tenim a nivell polític, doncs que tinguem aquesta 
situació, amb aquest fairplay, i separar el que és la política de les persones, crec que és molt 



 

important, i crec que és un exemple a donar a tot, al carrer, a qualsevol, en aquest Ple, donar-vos a 
tots les gràcies per aquest exemple de democràcia que esteu donant avui. 
Gràcies i bueno, que tinguis molta sort. 
Molt bé, ja dono el Ple per acabat, i com és habitual els regidors ens acostem al públic i donem la 
cara i atenem totes les consultes, totes les preguntes que vulgueu tenir. Ens acostem ara, i qualsevol 
consulta, no marxarem fins que atenguem tots els dubtes. Molt bé. 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dona per finalitzada la sessió, essent les 21’30 hores 
del dia 14 de maig de 2018, de tot el que s’ha dit jo com a Secretari accidental, en dono fe. 
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