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ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 4).
2. Despatx Oficial.
3. Renúncia del Sr. Pedro Bailón Díaz al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Premià de
Dalt.
4. Aprovació de la modificació del conveni amb la Diputació de Barcelona per a
l’ampliació de la delegació en la gestió i recaptació de tributs.

MOCIONS
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
5. Moció del Grup Municipal del Partit Popular relativa a l’anunci del final d’ETA. (R.E.
E/003113-2018, de data 01/06/2018).

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
6. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt a favor dels llaços grocs als espais
públics i per sancionar a qui els retirin. (R.E. E/003114-2018, de data 01/06/2018).
7. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt en rebuig a la violència i la impunitat
policial. (R.E. E/003188-2018, de data 06/06/2018).
8. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per demanar que s’informi de l’estat
d’execució de les mocions. (R.E. E/003114-2018, de data 01/06/2018).
INFORME DE REGIDORIES
HISENDA
-

Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei
Orgànica 2/2012, corresponent a la liquidació de l’exercici 2017.
2

-

Donar compte de l’estat d’execució del pressupost, corresponent al primer trimestre
de l’any 2018.

-

Donar compte de l’informe emès per la tresorera municipal sobre el compliment
dels terminis de pagament de les operacions comercials afectades per la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials i càlcul del període mig de pagament corresponents al primer trimestre
de l’any 2018.

PRECS I PREGUNTES
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
9. Preguntes del Grup Municipal del PP relatives al nou espai de “Workout” de la Cisa.
(Preguntes núm. 1 i 2, R.E. E/003113-2018, de data 01/06/2018).
10. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a l’agenda de l’Alcalde. (Pregunta núm.
3, R.E. E/003113-2018, de data 01/06/2018).
11. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a l’eficiència energètica dels edificis
municipals. (Pregunta núm. 4, R.E. E/003113-2018, de data 01/06/2018).

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUPPA
12. Prec del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatiu a la reposició del màstil i
l’estelada al monument a l’11 de setembre. (Prec núm. 1, R.E. E/003114-2018, de
data 01/06/2018).
13. Preguntes del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatives als rètols de municipi
adherit a l’AMI. (Pregunta núm. 2, R.E. E/003114-2018, de data 01/06/2018).
14. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a l’apropiació i utilització
d’activitats del poble. (Pregunta núm. 3, R.E. E/003114-2018, de data 01/06/2018).
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15. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la senyalització de
camins i rutes. (Pregunta núm. 4, R.E. E/003114-2018, de data 01/06/2018).
16. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a les cartelleres.
(Pregunta núm. 5, R.E. E/003114-2018, de data 01/06/2018).
17. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la caseta del rei.
(Pregunta núm. 6, R.E. E/003114-2018, de data 01/06/2018).
18. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la fàbrica en desús de
Can Mercadal. (Pregunta núm. 7, R.E. E/003114-2018, de data 01/06/2018).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
ALCALDIA
Sr. Alcalde: Bon vespre a tothom. Benvinguts al Ple ordinari del mes de juny.
Iniciem el Ple amb aquesta ordre del dia. El punt número 1 és lectura i aprovació de l’acta
de la sessió anterior, l’acta número 4.
Hi ha alguna esmena? Estem d’acord?
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 4)
Ø Sotmesa l’acta número 4 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels
16 membres presents sense esmenes.
2. DESPATX OFICIAL
La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords:
1) “La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 14 de maig de 2018, va acordar
l’ampliació de la jornada laboral de la Sra. LOURDES GASSOL BOTEY, mestra d’educació
infantil, al haver superat el procés de selecció per al provisió en règim laboral fix, d’una
plaça vacant de mestra d’educació infantil a jornada complerta, passant a ser la seva
dedicació horària setmanal de 31,5 hores a 37,5 hores setmanals.
2) La Junta de Govern Local , en la sessió ordinària del dia 28 de maig de 2018, va acordar
la pròrroga del contracte d’obra o servei de durada determinada i d’interès social subscrit
en data 1 de desembre de 2016 amb les senyores Lourdes Grau Gomis i Lorena Reixachs
González, com a auxiliars administratives, des del 31 de maig de 2018 al 30 de novembre
de 2018.”
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3. RENÚNCIA DEL SR. PEDRO BAILÓN DÍAZ AL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT
La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords:
“Vist l’escrit presentat el passat dia 14 de maig de 2018, amb RGE número 2188, pel Sr.
Pedro Bailón Díaz, per mitjà del qual formula la seva renúncia al càrrec de Regidor d’aquest
Ajuntament.
Vist que el Sr. Pedro Bailón Díaz, va prendre possessió del càrrec de Regidor, a la sessió
plenària del dia 13 de juny de 2015, per la candidatura presentada a les eleccions municipals
del dia 24 de maig de 2015, pel Partit Popular (PP).
Atès que l’article 9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, determina
la renúncia com a causa de la pèrdua de condició de Regidor.
Atès que el mateix article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
estableix que la renúncia s’haurà de fer efectiva per escrit davant del Ple de la Corporació.
Atesa la instrucció de la Junta Electoral Central, del dia 10 de juliol de 2003 (publicada en el
BOE de data 18 de juliol de 2003), que regula la substitució dels càrrecs representatius
locals, i en la qual s’assenyala: que quan es presenti un escrit de renúncia del càrrec de
Regidor el Ple de l’entitat local del qual formi part prendrà coneixement de la renúncia, i als
efectes de procedir a la substitució, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Règim
Electoral General, trametrà una certificació de l’acord adoptat a la Junta Electoral
competent, indicant expressament el nom de la persona que a judici de l’Ajuntament li
correspongui cobrir la vacant.
Atès que de conformitat amb la llista de candidats presentada pel Partit Popular (PP), a les
eleccions del 24 de maig de 2015, segons la proclamació definitiva, realitzada per part de
la Junta Electoral de Zona de Mataró en data 25 d’abril de 2015, i publicada al BOPB en
data 28 d’abril de 2015, el candidat a qui en principi li correspon, per ordre de substitució,
és el SR. LUIS TORRENS PUIG.
Vist l’informe emès per la Secretaria General de data 30 de maig de 2018.
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, parcialment
modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril i Llei 57/2003, de 16 de desembre i l’art.53 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local a Catalunya, proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1. PRENDRE RAÓ I DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA AL
CÀRREC DE REGIDOR d’aquest Ajuntament presentada pel SR. PEDRO BAILÓN DÍAZ,
en data 14 de maig de 2018, amb RGE 2188. A les eleccions locals del 24 de maig de
2015, el Sr. Pedro Bailón Díaz va presentar-se a la llista de la candidatura del Partit
Popular (PP). Va ser escollit i va prendre possessió del càrrec, en Ple del dia 13 de
juny de 2015, a la sessió constitutiva de l’Ajuntament.
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2. SOL·LICITAR DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL, als efectes de procedir a cobrir la
vacant de Regidor, que expedeixi i trameti a aquest Ajuntament la credencial
acreditativa de la condició de regidor electe a favor del candidat que segueix l’ordre
de la llista electoral de la candidatura presentada a les eleccions locals del 24 de
maig de 2015 pel Partit Popular (PP), el SR. LUIS TORRENS PUIG. Pel cas de renúnci
anticipada d’aquest candidat se sol·licitarà credencial a favor d’aquella persona que
correspongui segons l’ordre de la llista electoral.
3. FER CONSTAR que un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de Regidor
electe es notificarà de forma fefaent per la Secretaria General a la persona
interessada, als efectes pugui prendre possessió del càrrec de Regidor d’aquest
Ajuntament, a la primera sessió plenària que tingui lloc, previ jurament o promesa
del càrrec de Regidor d’acord amb la fórmula establerta en el Reial Decret 707/1979,
de 5 d’abril, i prèvia presentació de les declaracions de béns i patrimoni i la
declaració de possibles incompatibilitats i sobre qualsevol activitat econòmica que li
proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics d’acord amb el que disposa
l’art. 75.7 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local i art. 163.1 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local a Catalunya, segons el model aprovat pel Ple municipal en data 9 de
maig de 2011.
4. TRAMETRE un certificat del present acord, juntament amb la resta de documentació
necessària, a la Junta Electoral Central als efectes legals oportuns i en especial per
tal que procedeixi a l’emissió de la credencial acreditativa a favor del candidat que
correspongui.
5. TRASLLADAR aquest acord al SR. PEDRO BAILÓN DÍAZ, als portaveus dels grups
polítics municipals, a la resta de membres de la Corporació, a la Secretària, la
Intervenció i a la Tresoreria als efectes legals oportuns.”
Sr. Alcalde: Aquest no s’ha de votar, no? Doncs bé, passem al següent punt. El mes passat
ja vam tenir oportunitat d’acomiadar-lo. Esperem que li vagi bé la seva travessia.
4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
PER A L’AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ EN LA GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres
Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin.
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A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la Diputació
de Barcelona les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats
de gestió, liquidació i recaptació de ingressos de dret públic locals, mitjançant l’adopció dels
corresponents acords plenaris.
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de competències que
exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de
determinats ingressos de dret públic d’aquest municipi a altres ingressos de dret públic que
s’enumeren a la part resolutiva d’aquest dictamen i, alhora, regular l’exercici de la
delegació i les facultats que es reserva l’Ajuntament.
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que
les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden
delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes
que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació
d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i
seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva
o resolutòria, o a termini.
En virtut de tot això i en ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei
7/1985, de 2’d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a
Catalunya, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents
ACORDS
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de
Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de
recaptació dels ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:
I.- Facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta corporació, en via de
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques
Col·laboradores, un cop providenciat el constrenyiment per aquest Ajuntament.
Les funcions que en relació a la recaptació es deleguen són:
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
· Recaptació dels deutes en període executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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SEGON.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions,
respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de
distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
TERCER. Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat primer d'aquest acord,
establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació,
l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la
normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei.
QUART.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord
es regeix per les següents regles:
Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos anys
a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió
de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant
la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de
desplegament, així com a allò que s’estableix en l'Ordenança general de l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la
Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i
en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació
de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els
Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic, i
l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la
prestació d'aquest servei.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
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prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si
aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes
bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de
Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades
per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades
pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions
d’ingressos indeguts aprovades a en el període quinzenal anterior, amb les
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en
la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions
locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui
lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte
de recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà
directament al compte de la Diputació.
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al
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titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de
Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva

la gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels ciutadans

als serveis públics.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte

anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i
tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada
moment.
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de

constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.
d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per a

la gestió del servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General

de Recaptació i en les disposicions concordants.
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències

delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un
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local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la
utilització de les dependències municipals.
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries
per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la
de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents
i a les especificacions contingudes en l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució
de documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents
generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de
suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la
normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).
Regla onzena. L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració
“d’encarregat del tractament” respecte de les dades personals que l’administració
delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les
mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les dades
personals, tant de les aportades per l’administració delegant com de les que aportin
directament els contribuents.
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi
d’aquesta; no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a
l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols
per a la seva conservació -llevat que la Llei General Tributària o qualsevol altra
norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar
prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de les dades
amb una empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de
l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del tractament.
Als efectes contemplats en aquesta Regla onzena, l’Organisme de Gestió Tributària
queda expressament facultat per l’ajuntament delegant per tal d’efectuar les
peticions d’informació amb transcendència tributària i comunicació o cessió de
dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o qualsevol
altra norma que contempli dites comunicacions o cessions.
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades
personals que corresponen de l’Organisme de Gestió Tributària, els quals van ser
creats i regulats pel decret de la presidència de la Diputació de Barcelona i del seu
Organisme de Gestió tributària de data 14 de desembre de 2010, publicat en el BOPB
de data 17 de gener de 2011 i què figuren inscrits en el Registre de protecció de
dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.
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Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb allò
establert al R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
Regla dotzena. Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
4. Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que,
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i un cop acceptada
publiqui aquest acord de delegació, per a general coneixement, juntament amb l’acord
d'acceptació de la delegació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
Sr. Alcalde: Ho explico directament. Ja vam explicar a la informativa que aquest fet és quan
hi ha una junta de compensació sobre un sector concret, que hi ha un dels propietaris que
no fa efectiu el pagament que toca dintre de la seva quota de participació. En aquest cas
tot el procés de reclamació del constrenyiment, d’interessos de demora, aquesta part, no
teníem delegada la Diputació de Barcelona, i el que es fa és delegar aquesta part, igual que
tenim els altres tipus de sancions, doncs aquesta part no la teníem delegada, per tant el
que aprovem és delegar a la Diputació la gestió de constrenyiment i la gestió de cobrament
de qualsevol propietari d’una junta de compensació que no faci efectiu els seus pagaments
corresponents.
Voleu intervenir?
Sr. García: Bé, breument, nosaltres en general no ho veiem malament, però sí que farem
una abstenció perquè hi ha dues coses que no tenim del tot, no hi estem del tot d’acord,
diguéssim.
Una és que això, per una banda, entenem que facilita la gestió del dia a dia portar-ho des
de la Diputació, però d’altra banda tot el que es porta a un altre ens perd una part del propi
control des de l'Ajuntament, que entenem que es pot fer, però no és tant com quan es
gestiona directament.
D’altra banda, amb el tema de la nova Llei de protecció de dades, sí que teníem, volíem
mirar-ho bé, perquè vèiem que no es feia referència a l’actual llei, sinó a l’anterior, i això
no teníem clar si era correcte o no.
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Al marge d’això, tampoc hi estem en contra, per això farem una abstenció.
Sr. Alcalde: Molt bé, passem a votació.
Ø Sotmesa la proposta a votació, per 14 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM i PP), i 2
abstencions (CRIDA) dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del número legal de membres de la Corporació.
MOCIONS
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A L’ANUNCI DEL FINAL
D’ETA. (R.E. E/003113-2018, DE DATA 01/06/2018)
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“Hace sólo unos días ETA anunció su posible desaparición con el mismo cinismo,
inmoralidad e irresponsabilidad que marcaron sus crímenes.
Durante los últimos 50 años los asesinos de la banda terrorista han sembrado fuego y
sangre, dejando un legado de odio y rabia que costará eliminar del País Vasco, Navarra y
en definitiva, de toda España.
La historia de ETA no es más que el relato de quienes pretendieron instaurar un régimen de
terror porque era la única forma de conseguir unos objetivos políticos que no podían lograr
de forma democrática; La injusticia, la crueldad y el totalitarismo impuestos por la fuerza y
el crimen.
Hoy ETA ha evidenciado por fin que toda su historia ha sido un fracaso. No ha logrado
ninguno de los objetivos políticos que se marcó en su larga trayectoria criminal.
Los terroristas no consiguieron ningún rédito por matar, tampoco por dejar de hacerlo, hace
ya algunos años. La democracia nada tiene que agradecer a la banda terrorista ETA.
Ahora, cuando ETA, por fin, ha anunciado su desaparición, nuestro primer pensamiento es
para las víctimas del terrorismo: las 853 que perdieron la vida; para las que sobrevivieron a
los atentados pero que sufren sus secuelas para siempre; para las personas amenazadas y
para sus familias. Para todas sin excepción, sin distingos y sin categorías, porque a todas
ha igualado en su fanatismo criminal la violencia terrorista. No hay lugar para las
justificaciones ni para las excusas. Nada justifica tanto dolor ni tanta impiedad.
Y fue el testimonio de las víctimas del terrorismo el que desnudó de propaganda y de
excusas huecas la auténtica naturaleza criminal del proyecto de ETA; el que lo privó de
cualquier atisbo de legitimidad; y el que lo convirtió en algo, simplemente, detestable.
La sociedad española encontró una respuesta contundente a los asesinatos, extorsiones y
amenazas: nuestra democracia. Ante los crímenes de ETA justicia; ante la sinrazón del
13

terrorismo, fortaleza moral. Crecimos como sociedad madurando con dolor por cada
pérdida, pero decididos a defender nuestra vida democrática y en libertad.
En el futuro, todos los demócratas velaremos por custodiar este legado que tanto
sufrimiento costó a los españoles.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone al pleno del Ayuntamiento los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Asumimos el compromiso de mantener vivo el recuerdo de las víctimas del
terrorismo.
SEGUNDO.- Seguimos comprometidos en la lucha contra lo que ETA significó y contra lo que
intentó llevar a cabo. Siempre velaremos por un relato veraz y democrático, porque es la
mejor garantía de que nada de eso vuelva a suceder.
TERCERO.- Trasladamos nuestra gratitud a todas aquellas instituciones, entidades cívicas y
personas que se han implicado en la lucha contra la banda Terrorista ETA.
CUARTO.- Agradecemos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la labor infatigable
en la lucha contra la banda terrorista, desarrollada durante todos estos años.
QUINTO.- Mostramos nuestro agradecimiento y apoyo a todas las organizaciones que
durante años han defendido la dignidad de las víctimas del terrorismo; han mantenido viva
su memoria y han reivindicado justicia para cada uno de los casos.
SEXTO.- Solicitamos al Gobierno de España que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado sigan investigando los crímenes de ETA, ya que casi 300 asesinatos aún no han sido
juzgados.
SÉPTIMO.- Exigimos que los delitos por el terrorismo de ETA se sigan juzgando, condenando
si procede y las condenas se cumplan sin impunidad.
OCTAVO.- Apelamos a todos los partidos políticos para que mantengan la unidad del Pacto
Antiterrorista. Todas las formaciones políticas deben permanecer unidas frente a los
asesinos y sus cómplices.
NOVENO.- Pedimos al Gobierno de España que exprese el agradecimiento de la ciudadanía
a Francia y al resto de países de la Unión Europea por su compromiso y colaboración, que
nos ha permitido derrotar a ETA.”
Sr. Alcalde: Aquí, no sé si ho he comentat abans, de poder deixar sobre la taula aquesta
moció per negociar-la. No sé si ho heu pogut comentar els portaveus.
Sr. Tintoré: Bueno, la veritat que ho han comentat ara mateix, abans del Ple. El que li dèiem,
que, degut a la importància, doncs, que té la moció, pel tema que es tracta, en el qual hi ha
uns acords que sí que hi estaríem d’acord, però d’altres que no, i que per tant voldríem fer
esmenes, doncs difícil de debatre-ho i aplicar-ho ara aquí en el Ple, sí que demanaríem si
es pogués retirar i amb el compromís que si voleu aquesta mateixa setmana ja la podem
començar a tractar.
Sr. Alcalde: Fem això?
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Sr. Ruffo: Fem això.
Sr. Alcalde: De nou punts, n’hi ha cinc que hi estaríem d’acord, però n’hi ha quatre que, bé,
i pel fet que es tracta.
Doncs bé, queda retirada.
Ø A proposta d’Alcaldia, s’acorda DEIXAR SOBRE LA TAULA la present moció.
Sr. Font: Agrair la unitat del PP en poder retirar i deixar-la sobre la taula, ja que ens sentim
tots una mica, que amb una setmana s’hagués pogut fer, però que han arribat tard, a més
és una moció important, i donar-li les gràcies per la comprensió que hi ha hagut, de no
poder-la preparar en una setmana. Gràcies.
Sr. García: Simplement, nosaltres també anàvem a demanar el mateix, que pensem que és
un tema important, i disculpar-nos, perquè és veritat que ho podríem haver tractat més a
la Junta de Portaveus, però anem tots amb els temps que anem, i creiem que és bona idea
doncs això, deixar-ho sobre la taula i poder-ho treballar conjuntament per fer una proposta
més de consens.
Sr. Alcalde: Aquestes mocions que són supramunicipals, entre que es sol·licita al partit i
t’arriba la resposta, aquesta setmana a vegades es fa justa.
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT A FAVOR DELS LLAÇOS GROCS
ALS ESPAIS PÚBLICS I PER SANCIONAR A QUI ELS RETIRIN. (R.E. E/003114-2018, DE
DATA 01/06/2018)
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“Els llaços grocs s’han convertit en el símbol reivindicatiu per mostrar el rebuig contra la
vulneració de drets civils fonamentals.
És una reivindicació contra la presó cautelar d’activistes socials i càrrecs electes per les seves
idees polítiques, i s’ha estès la col·locació de llaços grocs en espais públics i privats per
expressar i fer visible la disconformitat amb aquesta situació de greu anormalitat.
Malgrat això, d’altres persones es dediquen a treure els llaços, sovint en grups que
s’organitzen per treure’ls tractant-los com brutícia o quelcom repulsiu, obviant, vulnerant i
atacant els sentiments i el dret a la llibertat d’opinió i expressió de les persones que els han
posat.
Arrencar els símbols aliens en comptes de proposar els propis, sempre és signe
d’intolerància, d’excloure al diferent, de no voler permetre expressar-se als qui pensen
diferent. Justament és l’eix unificador de la ideologia feixista. I més en el cas d’aquest tipus
de símbols.
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Arrencar llaços grocs no és discrepar de l’independentisme, és aplaudir la violència
institucional -perquè un empresonament és un acte de violència institucional- contra
aquestes persones. Qui arrenca llaços grocs està dient que vol a la presó els afectats, fins i
tot abans que els jutgin. Per ells, ja estan jutjats i condemnats. Però, al mateix temps, és
proclamar-se còmplice de la repressió. I quan aplaudeixes la violència institucional és més
fàcil que et sentis avalat per fer servir la teva força personal en la mateixa direcció (Por
España, me atrevo). Una força avala l’altra, i a l’inrevés. Aquesta pinça és una de les coses
més inquietants i perilloses que estan passant actualment a Catalunya.
Tampoc podem deixar de banda que aquest grups que es dediquen a treure llaços grocs pel
país, que es desplacen canviant de municipi, i a municipis aliens a ells mateixos, que es
tapen les cares perquè ningú els identifiqui, estan farcits de radicals d’extrema dreta,
feixistes i franquistes, que busquen la provocació i l’enfrontament amb les persones de bona
fe que se senten violentades en els seus sentiments i veuen coartats els seus drets quan es
treuen els llaços grocs, i que al nostre municipi som una gran majoria.
És per aquest motiu que cal considerar que la retirada dels símbols aprovats per aquest Ple
de forma majoritària representa un acte de vandalisme i, com a administració pública, hem
d’actuar i impedir a aquests grups violents i provocadors les seves actuacions al nostre
municipi, com a mostra de rebuig a la impunitat amb què actuen aquests grupuscles
feixistes.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Manifestem el suport a la col·locació de llaços grocs en llocs públics, així com
qualsevol altre símbol que es consideri per a rebutjar la presó cautelar injusta i injustificada
d’activistes socials i càrrecs electes per motius polítics. Creiem fermament en l’exercici dels
drets fonamentals de llibertat d’opinió i d’expressió en l’espai públic i privat.
SEGON.- Condemnem que es retirin aquests símbols de la via pública per part de persones
alienes a qui els ha posat. Si a algú li molesta que s’expressi lliurement l’opinió en l’espai
públic, que faci una petició a l’Ajuntament i aquest valorarà la necessitat d’atendre-la des
de l’administració pública i per operaris públics.
TERCER.- Considerem l’opció de sancionar a totes les persones que retirin símbols de la via
pública i d’espais privats sense les autoritzacions pertinents, per tal de fer efectius els drets
i deures dels ciutadans i ciutadanes.
QUART.- Informarem d’aquestes circumstàncies a les entrades del poble de forma ben
visible.
CINQUÈ.- Publicar i difondre aquests acords.”
Sr. Alcalde: Molt bé, més intervencions?
Sr. García: Sí, bueno, breument, entenem que aquí hi ha opinions diferents, i pel que vam
parlar a la Junta entenem que això no sortirà endavant, però sí que creiem que és important
parlar-ne, perquè aquí del que es tracta bàsicament és de demanar, com s’ha fet en altres
llocs, i de fet això ve d’una declaració institucional, no va haver-hi cap partit en contra, en
aquest cas a Arenys de Munt, el que creiem és que quan es col·loquen llaços grocs, en
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aquest cas, que són símbols que demanen la llibertat de presos polítics, entenem que
institucionalment es pot donar suport a aquesta acció i aquest símbol, perquè al final
s’estan demanant les llibertats i drets d’unes persones injustament engarjolades.
Entenem que simplement això el que demana és que hi hagi un suport a aquesta simbologia
i que, per tant, es tingui en compte que no és el mateix posar un símbol que treure’l, i que
per tant, respectant tots els símbols que qualsevol persona pugui considerar bons, sí que
hi pugui estar d’acord o menys d’acord, creiem que és això, que és més positiu posar
símbols que treure’ls, i sobretot tenint en compte, i lligat també a la següent proposta, que
moltes vegades el que ha passat en altres llocs, i aquí també, és que les persones que es
dediquen a treure aquests símbols ho fan amb violència, encaputxats i amenaçant la
població.
Per tant, simplement és una moció, en aquest sentit, per intentar evitar i intentar dissuadir
les persones que puguin dedicar-se a treure símbols, especialment els que ho facin de
manera violenta.
Sr. Alcalde: Jo, amb aquest tema, també, com has dit és un tema especialment delicat, ja
hem vist darrerament tota la situació que hi ha, i també, potser demanar-vos la mateixa
reflexió, de dir, hem de defensar la llibertat d'expressió, però també hem de buscar la
manera de, d’alguna manera, tampoc malmetre l’espai públic. De dir, hi ha d’haver aquest
equilibri, no?, de tot plegat. I jo també, en aquest aspecte, per poder, entenent de que
majoritàriament estem d’acord en aquest aspecte, doncs si podem buscar la manera, o
analitzar aquesta proposta i, de la mateixa manera que hem fet amb l’altre tema, buscar el
consens en aquest aspecte, tenint en compte, poder-la treballar, també, aprofitant la Junta
de Portaveus, poder-la treballar, per, també, per una banda, mostrar la llibertat
d'expressió, però per altra banda, perquè queda molt obert que pugui haver-hi algú que
aprofiti això per malmetre, no només a nivell de llaços grocs, sinó qualsevol altre tipus
d’idees per malmetre l’espai públic.
Per tant, també us diria, si us anés bé, aprofitant aquesta altra moció que tenim sobre la
taula, si teniu a bé, de cara a la mateixa setmana, doncs poder consensuar aquesta moció
per la llibertat d'expressió, però també tenint aquest equilibri, perquè ningú aprofiti això
per malmetre tot el que és de tots, jo també us demanaria que valoréssiu aquesta
possibilitat de poder-ho treballar conjuntament amb els portaveus.
Sr. García: O sigui, no ens sembla malament deixar-ho sobre la taula per tractar-ho, el que
tampoc entenem, que si poguéssiu aclarir a què us referiu amb això que algú malmeti el
mobiliari.
Sr. Alcalde: De pintar façanes públiques, de pintar espais que són públics. Potser s’ha de
poder veure, poder manifestar-ho però sense evitar aquest. I també l’aspecte sancionable
està també en dubte, l’aspecte sancionador, tot i quan ho ha aprovat Arenys de Munt, tot
això està en dubte i està pendent d’aclariment, de veure quin aspecte, de quina manera és
sancionat, perquè, per molt que s’aprovi, aquesta aprovació no té a dia d’avui, no hi ha cap
antecedent, que, per molt que s’aprovi o no s’aprovi, es pugui sancionar per aquest fet.
I aprovar coses que no sabem segur si és factible, bé, estaríem amb la voluntat, però de
buscar aquest consens.
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Sr. García: El que simplement amb aquest punt, justament, de fet, l’únic canvi que hi hem
fet a partir de la d’Arenys de Munt és encara rebaixar més i posar més light la part que
parla, que diu considerar l’opció de sancionar.
Òbviament es refereix a estudiar-ho per veure si és possible o no, i si és viable o no, i si es
considera adequat o no. Per tant, tampoc creiem que sigui per tant, però bueno, si es
considera millor deixar-la sobre la taula...
Sr. Alcalde: Doncs fem això.
Sr. García: Doncs ho podem fer, però esperant que realment. Passa que a la Junta de
Portaveus ens dèieu que estàveu en contra bàsicament de tots els punts, per tant no sé si
servirà d’alguna cosa deixar-la sobre la taula.
Sr. Alcalde: El fet és que hem de permetre la llibertat d'expressió però buscant aquest
equilibri sense que algú ho aprofiti per malmetre l’espai públic.
Per tant ho deixem sobre la taula i la propera setmana, portaveus, us reuniu i busqueu
aquest consens.
Sr. Tintoré: Sí, només aclarir una cosa, que a vegades, a les Juntes de Portaveus, com que
ens arriba la moció pràcticament el mateix dilluns, és difícil tenir un consens o una opinió
de tots. Sí que la comentem per sobre, però no de tots. I a vegades, pues transmetem una
opinió, que en aquest cas pot ser més personal, però no la de tots, val?
Només aclarir això.
Sr. Font: Bé, des d’Esquerra, també, agrair-vos, igual que se li ha dit al grup del PP, la vostra
voluntat de fer i deixar-nos una setmana més per poder acabar de consensuar.
Són molt poquetes, parlo d’Esquerra, el que té que consensuar d’aquí. Són un parell o tres
de punts, igual que en una altra, que es va treure només una sola paraula, que ja es va fer,
doncs agrair-vos també el gest que heu fet avui. Gràcies.
Ø A proposta d’Alcaldia, s’acorda DEIXAR SOBRE LA TAULA la present moció.
7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT EN REBUIG A LA VIOLÈNCIA I LA
IMPUNITAT POLICIAL. (R.E. E/003188-2018, DE DATA 06/06/2018)
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“Des d'uns anys ençà els carrers del nostre país han viscut nombroses mobilitzacions
populars, de caràcter massiu i exemplar, que s'han caracteritzat, per sobre de tot, pel seu
caràcter no-violent. Mobilitzacions de centenars de milers de persones que no han registrat
ni el més mínim incident de caràcter violent.
El clima d'absolut respecte democràtic i pacífic a les múltiples opcions polítiques que
conviuen a la societat catalana va ser trencat l'1 d'octubre, i els seus prolegòmens, per una
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actuació judicial i policial que des d'aleshores, ha generat més d'un miler de persones ferides
i centenars de persones investigades incloent més de 700 alcaldes del nostre país.
És en aquest context en què hi ha hagut un clar auge d'agressions i d'amenaces contra
persones militants o activistes favorables al referèndum o a la república, i fins i tot contra
periodistes.
Així com també, s’han documentat desenes d’incidents i agressions als carrers d’arreu dels
Països Catalans. Parlem, de quasi una desena de persones que han patit en la seva pròpia
pell o en el seu immoble trets amb armes, de desenes de persones agredides físicament a la
via pública pel simple fet de lluir un llaç groc a la solapa de la jaqueta, de l’incendi d’un
ateneu popular al barri de Sarrià de Barcelona, agressions a periodistes (moltes d’elles
vingudes d’altres països), llançament de pedres a domicilis particulars que lluïen estelades
o símbols favorables a la democràcia i als presoners polítics, i un llarg i trist etcètera. Només
del 8 de setembre a l’11 de desembre, es van registrar 139 agressions físiques, algunes de
les quals fins i tot, tenien motivacions de caràcter racista.
«La societat catalana està sent objecte d'una intervenció interessada per part de
determinats actors polítics i institucionals, que justifiquen les escenes de violència policial
viscudes al nostre país i que han donat la volta al món, i que amaguen i emparen, per activa
o per passiva, les agressions violentes que s'han multiplicat els darrers mesos i que, malgrat
ser molt minoritàries, correm el perill que segueixin ampliant-se i puguin generar un
conflicte molt més important.
L’Estat espanyol, doncs, no sols està exercint la violència indiscriminada contra la població
de Catalunya per uns motius purament ideològics, vulnerant així els drets més fonamentals
d’un Estat pretesament democràtic, sinó que també utilitza aquestes mateixos aparells per
atorgar impunitat a qui exerceix la violència.
Es va poder veure clarament el passat 29 d’octubre quan set policies espanyols residents en
un dels vaixells al Port de Barcelona van agredir físicament a uns cambrers que estaven
treballant en un bar, o el passat 9 d’Octubre a València, quan es produïen agressions físiques
davant l’atenta mirada i la total passivitat de desenes d’agents de la policia espanyola.
Però també ho estem veient cada dia, quan l’aparell judicial estar obrint processos per
“delictes d’odi”, “sedició”, o fins i tot de “terrorisme”, contra persones que no han comès cap
tipus de violència. Mentre que cap de les desenes d’accions de violència contra activistes
republicans o contra ciutadans que simplement mostraven el seu suport a les víctimes de la
repressió han estat processades judicialment, i dels pocs casos comptats que hi han arribat
per denúncia de la víctima, han acabat amb sentències que s’han limitat al pagament d’una
multa.
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Creiem fermament que aquestes expressions de violència que s'han produït són
absolutament minoritàries i no són producte en cap cas de cap mena d'enfrontament civil
entre partidaris d'una o altra identitat nacional, sinó que són expressions molt minoritàries
d'odi, que cal aïllar i respondre des de la societat civil i des de les institucions amb més
diàleg, més democràcia i més drets polítics i socials.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Condemnar totes les agressions violentes que es produeixen al nostre país contra
un moviment democràtic i no-violent.
SEGON.- Mostrar la solidaritat i donar suport a totes les persones del nostre municipi que
siguin víctimes de la violència, tant d’agressions per part d’altres ciutadans o ciutadanes,
com per part de l’Estat espanyol, a través de l’aparell judicial o policial.
TERCER.- Instar el Parlament de Catalunya a realitzar totes les accions que estiguin al seu
abast per denunciar tots aquests casos de violència davant de les institucions internacionals,
així com el paper que està desenvolupant l’Estat espanyol davant d’aquests fets.
QUART.- Publicar i difondre aquests acords.”
Sr. Alcalde: Molt bé, intervencions?
Sr. García: Bé, en aquest cas, que esperem que aquesta sí que prosperi, perquè ja vam ferhi una petita modificació que se’ns va demanar, doncs aquí es tracta bàsicament de
condemnar les agressions que hi ha hagut darrerament.
Hem comentat altres vegades que aquí al nostre municipi mateix n’hem vist casos,
òbviament, per sort almenys encara no han sigut tan greus com els casos de Canet de Mar,
per exemple, on va haver-hi aquestes agressions per part de grups feixistes a gent que
estava posant creus a la platja.
Creiem que és important fer condemnes d’aquestes violències feixistes que s’estan produint
massa contínuament darrerament, i mostrar la solidaritat institucional i tot el suport que es
pugui des de les institucions en les persones que siguin víctimes d’aquesta violència.
També, com es remarca a la moció, les persones que rebin violència i agressions per part
de l’aparell judicial i policial de l’Estat, que també n’estem coneixent cada cop més casos, i
esperem que això tingui un final d’una vegada, aviat.
Simplement doncs això, agrair si realment finalment s’hi vota a favor, i esperem que es
pugui seguir en aquesta línia des de l'Ajuntament.
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Sr. Alcalde: Si voleu intervenir, per part vostra.
Sr. Ruffo: Gràcies, senyor Alcalde.
La verdad que, habiendo dejado encima de la mesa la otra moción, podría haber retirado
las dos de la mesa, porque vaya mociones. Sobre todo porque siguen la misma línea, un
poco, del sectarismo ideológico que ustedes vienen aquí a explicarnos Pleno tras Pleno.
Y esto no es nuevo, lo del sectarismo.
Además que creemos que es una irresponsabilidad total el presentar este tipo de mociones
como la que hoy presentan ustedes aquí.
¿Es que acaso ustedes apoyan la violencia que día tras día sufren compañeros de
Ciudadanos, el PSC o el Partido Popular?
Porque esta violencia no la rechazan. Es que hay palabras que no dicen nada y silencios que
lo dicen todo, y me refiero a esta moción.
Y tampoco me voy a alargar mucho, porque obviamente vamos a votarles en contra de esta
moción.
Dejen de atacar, señalar y menospreciar Pleno tras Pleno a lo que ustedes denominan
policía española. Lo que ustedes denominan policía española, Guardia Civil, Policía
Nacional, al igual que cualquier otro cuerpo de seguridad del Estado, son unos grandes
profesionales que día tras día se juegan la vida para que, sin ir más lejos, ustedes puedan
vivir en paz, y se la vamos a votar en contra.
Sra. Fernández: Sí, nosotros decir que votarem a favor de la moció, però dir que estem en
contra de qualsevol tipus de violència. La votarem a favor perquè òbviament estem en
contra de la violència, vingui d’on vingui, i de les agressions a qualsevol persona, vingui d’on
vingui.
Però de tot tipus de violència, estem en contra, no només de les que remarquen vostès.
Sr. Font: Bé, com que aquesta l’hem consensuat i ja la vam consensuar en el seu moment a
la Junta de Portaveus, en la qual només hi havia una paraula que s’havia de treure, i com
que ja l’hem consensuat amb l’Equip de Govern, nosaltres, ja, per norma, sempre, quan hi
ha una cosa que no hi ha cap discrepància de cap classe, per norma, el portaveu del Grup
de Govern és el Marc, en el qual contestarà ell perfectament el tema d’aquesta moció.
Sr. Tintoré: Bé, bona nit de nou. Òbviament la votarem a favor, està en contra doncs de
qualsevol tipus de violència, i aquesta en concret, doncs, encara més.
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Recordar doncs que el nostre propi Alcalde, doncs, per exemple, doncs ha rebut persecució
judicial a través de l’1 d'Octubre no? Per tant, doncs, podem estar-hi totalment d’acord, i
per això la votem a favor.
Sr. Ruffo: És curiós, jo no sé per què fem Junta de Portaveus, perquè el grup del PSC diu una
cosa i després arriba aquí i diu una altra cosa.
Jo, perquè la gent se n’enteri, el que està votant a favor el PSC, la part expositiva de la moció
diu, entre altres coses, “l’Estat espanyol, doncs, no sols està exercint la violència
indiscriminada contra la població de Catalunya per uns motius purament ideològics,
vulnerant així els drets més fonamentals d’un Estat pretesament democràtic, sinó que
també utilitza aquestes mateixos aparells per atorgar impunitat a qui exerceix la violència”.
Aquest és el PSC de Premià de Dalt, que un dia diu una cosa i un altre en diu una altra.
Sr. Alcalde: Ja li dic, senyor Ruffo, que, per molta part expositiva que hi ha, al final hi ha uns
acords, i si llegeix els acords, és que els acords valen per qualsevol tipus de violència, perquè
diu “condemnar totes les agressions violentes que es produeixen al nostre país contra un
moviment democràtic i no-violent”. Qualsevol moviment democràtic, qualsevol partit
polític, és un moviment democràtic i no violent.
Sr. Ruffo: Parlava del PSC, no sé si vostè és del PSC. Vull dir que no té paraula en aquest Ple.
Parlava pel PSC, no per vostè, senyor Alcalde.
Sr. Alcalde: No, no, jo ho dic a nivell que moltes vegades hi ha una part expositiva, que a
vegades és molt retòrica, però al final hi ha uns acords, que són els que finalment aprovem
en aquest Ple.
Molt bé, doncs, si de cas passem a votació.
Sr. García: Bueno, si podem contestar.
Sr. Alcalde: Sí, sí. Cap problema.
Sr. García: Bueno, simplement en aquesta línia, és a dir, aquí òbviament estem condemnant
totes les violències, la part expositiva pot fer referència a algunes que hi ha hagut
recentment, però això no vol dir que no estiguem en contra d’altres violències, i, òbviament,
els acords valen per totes, i també estarem sempre en contra de la violència que s’exerceix
des de l’aparell judicial i policial, tant de les forces de seguretat de l’Estat espanyol com
quan es produeix per part d’altres forces de seguretat.
I crec que això no es contradiu amb el que diu la moció per res.
Sr. Alcalde: Molt bé, passem a votació.
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Ø Sotmesa la moció a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM i CRIDA), i 1
vot en contra (PP) dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del número legal de membres de la Corporació.
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER DEMANAR QUE S’INFORMI
DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DE LES MOCIONS. (R.E. E/003114-2018, DE DATA 01/06/2018)
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“Com a mesura de transparència i retiment de comptes, i per a permetre el seguiment de
l’evolució dels acords i compromisos adoptats pel Ple mitjançant l’aprovació de mocions o
la seva presa en consideració, demanem que s’informi periòdicament de la situació en què
es troba l’execució de les mesures compreses en aquestes mocions.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar periòdicament de l’estat d’execució dels acords i compromisos adoptats
als Plens mitjançant l’aprovació o presa en consideració de les mocions i precs presentats.
SEGON.- Publicar i difondre aquests acords.”
Sr. García: Bé, doncs aquí és molt simple la moció, espero que aquí no pugueu dir el que
dieu a vegades que hi ha molts punts, perquè és bastant breu.
És un tema que hem parlat anteriorment, i ara justament, com que en aquell moment no
ens la vau acceptar, doncs hem intentat fer-la encara més senzilla, i l’única cosa que
demanem és que les propostes que surten aprovades en els Plens, o que es diu que es
prenen en consideració, es trobi una manera que hi pugui haver un seguiment periòdic
perquè puguem sapiguer, no només nosaltres, sinó òbviament la ciutadania, què passa
amb aquestes propostes que s’han aprovat en els Plens.
No estem demanant, com ens deien l’última vegada, que demanar un informe era una feina
extra i que també és complicat fer-ho, aquí simplement estem demanant que es busqui
una forma de donar compte de què ha passat amb les coses que s’han aprovat al Ple.
Pensem que és democràtic i transparent poder-ho fer, i que a més ajudaria la ciutadania a
saber què passa amb les coses que s’aproven, i això faria que no hi hagi coses que s’aproven
i després no s’apliquen.
Per tant, esperaríem que hi votessin a favor, tot i que no sembla que ho hagin de fer.
Sr. Ruffo: Bueno, no hi votarem a favor, hi votarem en contra, perquè, per donar compte
d’aquest tipus de mocions, millor no donar compte de res.
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Sr. Tintoré: Bé, bona nit de nou. Efectivament la votem en contra, més que res perquè,
quan ja arriba a un acord de Ple i ja s’aprova, primer ja es fa públic, públic a nivell de Ple, i
després, a la Pinassa, també, a nivell de ciutadania, doncs també s’explica els acords en què
arribem.
I després ja sabeu que en qualsevol estat que vulgueu saber d’una moció en concret,
Ajuntament, Secretaria, mateix regidor, el qui sigui, us pot donar totes les explicacions
possibles.
Sr. García: Bueno, a veure, primer, ja ho hem dit anteriorment, però és obvi que la
ciutadania té dret a saber què passa, no només què s’aprova, sinó què passa després amb
aquestes mocions, i que no calia anar trucant específicament per demanar què està passant
amb aquesta moció, sinó que si hi hagués un mecanisme concret, com s’ha fet en altres
pobles, perquè es pugui saber què passa amb el que s’ha anat aprovant, doncs seria més
fàcil per tothom fer un seguiment de tot el que s’aprova i de si realment es fa o no es fa.
No creiem que això suposi una gran feina, ni que suposi un gran problema, i després, quan
fem preguntes sobre mocions que s’han aprovat, també us queixem perquè fem preguntes.
Per tant, al final, seria una manera més fàcil per tothom de poder tenir un seguiment, i pels
senyors del Partit Popular doncs, bueno, senyor en aquest cas, entenem que òbviament
això fa referència a les mocions que es presenten per part nostra, que òbviament tampoc
fan totes referència, de fet en algunes potser hi han estat d’acord i tot, que això de vegades
passa, i també fa referència a les mocions que puguin presentar vostès, igual que els altres
grups, per tant no entenem aquí què hi té a veure la característica de cada moció en
particular.
Sr. Tintoré: Tinguin per segur que quan una moció s’aprova, hi estem d’acord i s’aprova, el
que es fa és, tot el que posa en els acords, tirar-ho endavant.
Aquí tenim la senyora Secretària, que segur que ens ho pot corroborar. Vull dir, acords
establerts són els acords que s’apliquen en cada moció.
Sr. Garcia: Només per acabar, però és obvi que no sempre és així, i no és per part dels
treballadors i treballadores de l'Ajuntament, sinó que a vegades no hi ha la voluntat política
de tirar endavant les coses que s’han aprovat o que s’han pres en consideració, o no amb
la celeritat adequada.
Potser ens trobarem, de vegades passa, que hi ha una cosa que s’aprova, o que fins i tot
se’ns diu que no, i uns mesos després la fa l’Equip de Govern i es fa, no?, però això no
sempre és així.
Per tant, seria una forma de tenir una mica de cura del que s’aprova i del que proposen
altres grups, també, i és una llàstima que no es pugui acceptar una cosa tan senzilla com
aquesta.
Sr. Alcalde: Bueno, doncs vinga, passem a votació.
Ø Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA), i 14 vots en contra (PDeCAT,
PSC, ERC-AM i PP) dels 16 membres presents.
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S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.
INFORME DE REGIDORIES
Sr. Alcalde: Senyora Escolano, comencem.
Sra. Escolano: Bé, bon vespre a tothom.
Dir-vos que des de Joventut enguany hem tingut joves que s’han apuntat al curs de
monitors, però no cobrim el cupo, per tant no el podrem fer, perquè ja sabeu que per poder
oferir aquest curs i assumir una part molt gran de la part econòmica necessitem tenir un
mínim de joves. El que sí que hem tingut demanda del curs de pre-monitors, i per tant
estàvem plantejant a partir d’avui, que ja s’havia acabat el plaç del curs de monitors, de
proposar-vos el curs de pre-monitors, i que quan acabessin al final fossin els encarregats
de preparar la festa de la ludoteca, la festa de final de curs, de l’Estiu Jove, perdó.
També dir-vos que tenim preparada ja la festa de final de curs de la ludoteca, hi ha l’Estiu
Jove, l’Estiu en Marxa, tot plegat, en marxa.
Recordar-vos que aquest dissabte en el marc del 41è Festival de Música del Maresme,
tindrem a Can Coromina, que és la casa nova que la família Coromina enguany ens ha ofert
i ens ha obert les portes dels seus patis, tindrem el Cor Infantil d’Amics de la Unió de
Granollers, per tant un cor de 50 joves que ens cantaran dins del Festival de Música, i
després, com sempre, ens menjarem la galeta del Festival, que ens la fa Pa amb Sucre, i
prendrem una copeta, i brindarem per aquest festival.
També dir-vos que el dia 20 de juny, dins el festival EscenARTS, commemorant el Dia
Mundial del Refugiat, tindrem al Teatre de Sant Jaume Les maleïdes guerres i aquell qui les
va fer. Música, lletra, cançons per donar el nostre suport als refugiats. És un dels camins
que fem i que volem ajudar. Després farem un brindis. No sembla molt adequat, però ho
és. Farem un brindis perquè deixem de fer guerres. Ja sabeu que aquí a Premià de Dalt
nosaltres les guerres només les volem de farina.
Ja que dic això, doncs, emplaçar-vos a la Festa Major, ja veieu que aquesta vegada la
Pinassa de juny no és portada de Festa Major, perquè vam decidir en consens tots plegats
que, com que faltaven molts dies per la Festa Major, i hi ha molts actes, que trauríem la de
juny una mica abans, no?, des del Departament de Comunicació, i de tots plegats, l’Equip
de Govern, trauríem la de juliol una miqueta abans, perquè així tots tinguéssiu el programa
de Festa Major a les mans, no només la revista, sinó el programa plegable, de butxaca.
Dir-vos que la Comissió de Festes, en igualtat, amb la Regidoria d’Igualtat, amb els dos
barris, amb el barri del Remei, el barri Santa Anna-Tió, ens hem afegit a la proposta de la
Diputació amb la campanya del “No és no”. Haig de dir que nosaltres apostàvem pel
“Només sí és sí”, però, ja que tothom, i la Diputació ens ha fet aquesta proposta, i nosaltres
lluitarem i estarem al cas que no hi hagi, no només no hi hagi agressions, sinó que hi hagi
ni intents d’agressió sexista, en cap dels nostres actes de la Festa Major, i a més a més, com
sempre, ja ho sabeu, nosaltres recolzem totes les persones LGTBI, per tant farem un acte
també dins la Festa Major amb contes en pro de l’LGTBI.
El nostre cartell d’enguany veieu que és un castell de focs, tenim el “Viu amb respecte”,
“Alegria, és Festa Major”, com sempre, i la campanya del “No és no”.
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Començarem el dimecres 27 de juny, ja sabeu, amb el pregó, enguany el fa el nostre cau
l’Espolsada, la nostra entitat juvenil, que fa 25 anys.
I també celebrarem els 10 anys de Playbacks, que ja sabeu que doncs és una activitat en la
qual participen tots els veïns, veïnes, joves, nens, avis, àvies, del nostre poble, per tant és
una activitat molt nostra i molt celebrada.
Dir-vos també que, com que va ploure el dissabte, doncs, contràriament al que passava
altres anys, que fèiem moltes bombardes per la guerra de bombardes, allò que us deia de
les guerres de farina, doncs van començar a caure quatre gotes, i es van espantar. Haig de
dir que es van espantar els romans, els ibers eren bastants. No, oi? No era així. Vale.
Sr. Tintoré: Érem més romans que ibers.
Sra. Escolano: Dir-vos que us emplaçarem el dimarts sobre les 19 hores de la tarda a Can
Figueres, farem una nova tongada de fer bombardes, qui m’estigui escoltant, i si no
traspasseu-ho, perquè en vam fer moltes, però sabem que hi ha persones que no podien
venir, i que volien un altre dia, doncs, que hem intentat, i ens trobarem a Can Figueres el
dimarts 19 a les 19 hores de la tarda, per seguir fent bombardes. Oi que vam quedar així?
Diria, eh?
M’havia apuntat alguna altra cosa, però re, emplaçar-vos a venir a la Festa Major, que
començarem el dimecres 27, acabarem el diumenge 1 de juliol.
Molt bona Festa Major, bona revetlla a tothom, cuideu-vos els joves, cuideu-vos els grans,
i sobretot, no a les agressions sexistes. I des de Cultura i des d’Esquerra demanem que els
nostres presos tornin a casa ja de veritat, que els nostres exiliats puguin tornar a casa, i que
preservem la nostra cultura i el nostre jovent.
Moltes gràcies.
Sr. Ruffo: Senyora Escolano, això ho demana a títol personal, no des de Cultura.
Sra. Escolano: Sí, també. Bueno, la regidoria que jo represento.
Sr. Font: Bé, des d’Urbanisme, poques coses, encara que ho expliqués, es poden veure al
carrer, però sí que vull aprofitar el Ple d’avui per agrair a l’infinit el que s’està treballant des
del Departament de Serveis Tècnics, Secretaria i Intervenció, perquè vertaderament estem
saturats de feina per tirar els projectes i tirar totes les coses endavant perquè es pugui fer.
Llavors no podia deixar d’agrair tot el que s’ha fet durant aquests 30-35 dies, que es treballa
moltíssim, i d’aquí ve el meu agraïment, i que al final aconseguirem portar totes les obres
a terme.
Sr. Costa: Bé, bona nit. Em sumo, en primer lloc, des del Departament d’Hisenda a aquest
agraïment que fa el regidor d’Urbanisme, i suposo que extensiu al senyor Alcalde, de tot el
que estem lidiant, l’administració pública és farregosa, però estem aconseguint treure
endavant un conjunt de projectes que segur que milloraran el poble.
Comentar-vos i donar compte de diferents expedients, com ja és habitual, amb relació a
informes trimestrals d’aquest Ajuntament, d’aquesta corporació, pel que fa al compliment,
d’una banda, de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Com
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ja ve sent habitual, aquest Ajuntament compleix amb aquests criteris, no només a l’hora
de pressupostar els números, sinó també en els seus tancaments, i per això i així queda
reflectit en la liquidació del 2017.
D’altra banda, informar del compliment de la Llei de pagament a proveïdors. De nou
l'Ajuntament compleix amb els ratis establerts pel Govern estatal, i jo penso que això és
significatiu perquè què millor que els proveïdors que treballen amb la nostra casa puguin
cobrar, com és degut, a 30 dies, com marca la llei.
I en tercer lloc donar compte dels informes d’execució trimestral, del primer trimestre
d’aquest any. Diferenciarem entre dos grans àmbits, i aniré ràpid perquè sé que els
números no solen interessar gaire, però crec que són importants.
Pel que fa al pressupost d’ingressos, una visió optimista, estem en un 25% d’execució del
pressupost d’ingressos, és a dir, ja hem recaptat durant els tres primers mesos un 25%, això
és quasi quadrat. Distingiríem d’una banda el que serien els ingressos corrents, és a dir, el
que té a veure amb impostos i taxes; tenir en compte que el primer trimestre només es
recapta l’impost de vehicles, durant el segon i el tercer ja venen els grans, com seria l’IBI,
la taxa d’escombraries, etcètera. Aquí fer un èmfasi en el que serien els impostos indirectes
i plusvàlues, és a dir, ICIO, l’impost de construcció i les plusvàlues, en la compra-venda dels
béns immobles.
Portem ja només en tres mesos una recaptació del 45% del que havíem pressupostat. Això
és un bon indicatiu, com ja vaig comentar, en la modificació de les ordenances de la tardor,
que el poble semblava recuperar, i una mica el context general, l’activitat econòmica i
especialment aquella que repercuteix en les arques municipals. Vam així reflectir-ho en
aquella modificació d’ICIO, i així s’està reflectint en les nostres previsions. Això no vol dir
que modifiquem a l’alça o no ho fem desorbitadament, perquè no condicionem les nostres
actuacions a les obres, però sí que és un bon indicatiu, i esperem que es mantingui i segueixi
igual.
Pel que fa al pressupost de les despeses, aquí ens trobem vora un 20% d’execució, distingim
les operacions corrents, és a dir, pagar les nòmines al personal, els serveis,
subministraments, i les subvencions a les nostres entitats, i després les operacions de
capital; d’una banda el pagament dels nostres préstecs, i d’altra banda les inversions.
I aquí destacar que sí que és cert que l’execució real ronda el 5%, però la despesa
compromesa és d'un 30%. I per què tan baix en les inversions? Doncs té una explicació i és
que durant els tres primers mesos de l’any vam incorporar en el pressupost quasi 2.500.000
euros, si recorden, provinents de l’any passat, de líquid de l’any passat, que finançaven
actuacions que s’havien iniciat en el 2017 i no s’havien acabat. Moltes d’elles derivades,
per exemple, del Pla de Barris.
Llavors, dir que dins del pressupost d’inversions ja tenim compromeses, és a dir, despesa
que s’està efectuant encara no pagada, del 30%. Per tant, per sobre del que seria una
quarta part.
I finalment donar compte d’uns informes emesos per la intervenció municipal relatius a uns
compromisos derivats d’aquesta alcaldia, des que va prendre possessió el senyor Alcalde,
Josep Triadó, com saben, potser ell ho explicarà millor, va decidir condicionar de forma una
mica així novedosa el que era la salut financera d’aquest Ajuntament, el cobrament del seu
sou, i així s’han anat emetent aquests informes per part de la intervenció en el 2015,
enguany passem al 2016, que havia quedat al calaix, i el del 2017, certificant que no hi ha
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hagut incorriment, en primer lloc, de generació de deute, d’altra banda que s’han atès els
pagaments a proveïdors dins el que marca la llei, a 30 dies, i que tots els criteris de
sostenibilitat financera i equilibri econòmic s’estan duent a terme.
Moltes gràcies.
“DONAR COMPTE AL PLE DE LA INFORMACIÓ COMUNICADA AL MINISTERI D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PUBLIQUES DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA
2/2012 CORRESPONENT A LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2017
Per donar compliment als objectius de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) es
dona compte al Ple de l’informe d’avaluació dels objectius Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera.
La informació referent a la liquidació de l’exercici 2017 s’ha presentat via telemàtica, amb
els formularis habilitats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el dia 25 d’abril
de 2018 per part de la Intervenció municipal.
Les entitats amb pressupost limitatiu han de presentar:
- Execució del pressupost de l’exercici 2017.
- Situació del romanent de tresoreria
- Calendari i pressupost de tresoreria
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per
aplicació del que es disposa en l’article 16.9 de l’ordre)
- Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb
la capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de
Comptes (ajustos SEC)
Si l’entitat està subjecta al Pla de comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions
sectorials:
- Liquidació d’Estats Financers inicials (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys).
- Calendari i Pressupost de Tresoreria
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius
- Actualització de la previsió de la Capacitat/Necessitat de Finançament de
l’entitat a l’exercici corrent calculada conforme a les normes SEC
Complimentada tota la informació requerida corresponent a l’actualització de l’ informe de
la Intervenció Local de compliment d’objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, per
a la liquidació de l’exercici 2017, s’informa que la Corporació Local, integrada per
l’Ajuntament de Premià de Dalt i la societat mercantil La Pinassa, Promocions i Serveis
Municipals SA,
- Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària
- Compleix l’objectiu de Deute públic”
“DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST, CORRESPONENT AL PRIMER
TRIMESTRE DE L’ANY 2018
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Antonio López Martínez, Interventor Acctal. de l’Ajuntament de Premià de Dalt, emet el
següent INFORME:
Normativa d’aplicació
• Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de
5 de març
• Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local
• Ordre HAP/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014
• Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
• Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2018
D’acord amb el que disposa l’article 207 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per RD 2/2004 de 5 de març, i la regla 52 de la Instrucció de Comptabilitat
Model Normal aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, la Intervenció de l’entitat local
remetrà al Ple de l’entitat, per conducte de la Presidència, informació de l’execució dels
pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostaries independents
i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple
estableixi.
La informació sobre l’execució del pressupost de l’exercici 2018 i sobre el moviment i la
situació de la tresoreria de l’Ajuntament de Premià de Dalt del 1r trimestre que s’adjunta
com annex conté, d’acord amb el que disposa la regla 53 de la ICAL-model Normal de
Comptabilitat aprovada per l’ordre HAP/1781/2013:
1. l’execució del pressupost de despeses
2. l’execució del pressupost d’ingressos
3. els moviments i situació de la tresoreria
Les dades d’execució del pressupost de l’exercici 2018 són les derivades de l’aprovació del
Ple de 13 de novembre de 2017 amb les modificacions de Pressupost següents:
N.
expedient
01/2018
02/2018
03/2018

Data
19/2/2018
19/2/2018
1/3/2018

Descripció
MODIF. PRESS 01/2018 GENERACIO DE CRÈDIT
MODIF. PRESS. 02/2018 INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
MODIF. PRES. TRANSFERENCIA

El pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2018 ha passat de 12.387.575,21 € euros a
15.126.150,03 euros degut a les modificacions per incorporació de romanents i generació
de crèdit per un import de 2.738.574,82 euros, que han estat finançats en 2.597.834,81
euros amb Romanent de Tresoreria per despeses generals, en 120.500,00 euros per
l’alienació d’una finca i 20.240,01 euros amb excés de finançament afectat.
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1. L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
2.
La informació sobre l’execució del pressupost de despeses corrent posa de manifest, per a
cada aplicació pressupostària, l’import corresponent a:
- Els crèdits pressupostaris inicials, modificacions i definitius
- Les despeses compromeses
- Les obligacions reconegudes netes
- Pagaments realitzats
Així mateix, es fa constar el percentatge que representen les despeses compromeses
respecte dels crèdits definitius, les obligacions reconegudes netes respecte als crèdits
definitius i els pagaments realitzats respecte a les obligacions reconegudes netes.

Cap
1
2
3
4

Descripció
Despeses de personal
Béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

Inicial
4.780.793,73
3.311.400,82
7.500,00
2.201.194,27

Modificacions
200.751,26
178.337,43

6
7

Inversions reals
Transferències de capital

1.848.637,02
25.000,00

8
9

Actius financers
Passius financers
TOTAL

Obligacions
Desp.compro
reconegudes
mesa/cr.
/crèdits
Definitius
Obligacions
definitius
90,07% 1.095.922,99
22,00%
41,14%
484.152,28
13,87%
12,89%
966,93
12,89%
70,64%
542.710,56
20,89%

396.959,45

Definitiu
4.981.544,99
3.489.738,25
7.500,00
2.598.153,72

Autoritzacions
4.486.918,52
1.585.741,37
966,93
1.966.248,04

Disposicions
4.486.918,52
1.435.606,27
966,93
1.835.448,04

1.958.526,68
4.000,00

3.807.163,70
29.000,00

2.189.692,70
4.000,00

1.206.470,27
4.000,00

31,69%
13,79%

95.079,61
4.000,00

2,50%
13,79%

92.021,99
4.000,00

213.049,37

213.049,37

31.027,95

31.027,95

14,56%

31.027,95

14,56%

18.986,81

12.387.575,21

2.738.574,82 15.126.150,03

10.264.595,51

9.000.437,98

59,50% 2.253.860,32

14,90%

1.890.008,23

30

Pagaments
996.032,07
382.679,75
966,93
395.320,68

El nivell d’execució del pressupost de despeses per capítol i comparatiu amb el mateix període de l’any
anterior és el següent:

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

ORN/CR
TOTALS
CR TOTALS
ORN
2018
4.981.544,99 1.095.922,99 22,00%
3.489.738,25 484.152,28
13,87%
7.500,00
966,93
12,89%
2.598.153,72 542.710,56
20,89%
11.076.936,96 2.123.752,76 19,17%
3.807.163,70 95.079,61
2,50%
29.000,00
4.000,00
13,79%
213.049,37
31.027,95
14,56%
4.049.213,07 130.107,56
3,21%

TOTAL PRESS. DESPESES

15.126.150,03 2.253.860,32 14,90%

1T

El nivell d’execució de les despeses, distingint la seva naturalesa, és el següent:
Operacions corrents (cap 1-5)
1T 2018 1T 2017
Despeses compromeses/crèdits definitius 70,05% 73,56%
Obligacions
reconegudes/crèdits
18,17%
definitius
19,17%
Pagaments
realitzats/obligacions
reconegudes
83,58% 82,82%
Operacions de capital ( cap 6-7)
Despeses compromeses/crèdits definitius
Obligacions
reconegudes/crèdits
definitius
Pagaments
realitzats/obligacions
reconegudes

1T 2018 1T 2017
31,55% 13,81%
13,81%
2,58%

Operacions financeres (cap 8-9)
Despeses compromeses/crèdits definitius
Obligacions
reconegudes/crèdits
definitius
Pagaments
realitzats/obligacions
reconegudes

1T 2018 1T 2017
14,56% 10,09%
10,09%
14,56%

Total pressupost despeses

1T 2018 1T 2017

61,19%

61,19%

100,00%

100,00%

ORN/CR
TOTALS
2017
21,46%
15,31%
10,09%
15,55%
18,17%
12,92%
0,00%
13,81%
12,92%
17,21%

1T

Despeses compromeses/crèdits definitius 59,50%
Obligacions
reconegudes/crèdits
definitius
14,90%
Pagaments
realitzats/obligacions
reconegudes
83,86%

68,78%
17,21%
82,58%

El pressupost de despeses el 1r trimestre de 2018 s’ha executat en un 14,90%.
L’execució del pressupost de despeses en quant a la despesa compromesa és del 59,50%.
El percentatge dels pagaments sobre les obligacions és un bon indicador del compliment en el pagament
dels proveïdors, essent del 83,86%.
- Cap. 1. Despeses de personal
Les despeses de personal a 31 de març estan compromeses en un 90,07% i reconegudes les
obligacions en un 22,00 %, (21,46 % al 1r trimestre de 2017) essent l’execució correcta, donat que
s’han executat 3 pagues de les 14 pagues anuals.
Pel que fa a l’execució dels principals articles és la següent:
Crèdits Totals Obl.Recon.
10
11
12
13
15
-

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

37.875,04
74.181,58
1.032.454,15
2.347.268,67
339.044,05

8.035,71
15.738,78
198.393,21
493.257,83
108.714,88

Obl.Rec
/ Cr.Tot
1T 2018
21,22%
21,22%
19,22%
21,01%
32,07%

Obl.Rec
/ Cr.Tot
1T 2017
21,43%
21,43%
19,03%
20,15%
31,30%

Cap. 2. Bens corrents i Serveis
Pel que fa a les despeses en bens corrents i serveis l’estat d’execució a 31 de març la despesa
compromesa és de 41,14 % i les obligacions reconegudes de 13,87%
L’execució dels principals articles és la següent:
Crèdits Totals Obl.Recon.

20
21
22
23

Arrendaments
Reparacions mant i conserv
Subministraments
Indemnitzacions raó servei

87.549,94
428.816,71
2.776.271,60
197.100,00

15.465,24
58.368,40
352.945,51
57.373,13

Obl.Rec
/ Cr.Tot
1T 2018
17,66%
13,61%
12,71%
29,11%

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

Obl.Rec
/ Cr.Tot
1T 2017
18,37%
11,31%
15,30%
24,20%

Crèdits Totals Obl.Recon.
22100
22101
22102
22103
-

Energia elèctrica
Aigua
Gas
Combustibles

345.850,00
16.755,00
48.000,00
35.700,00

35
-

Obl.Rec
/ Cr.Tot
1T 2017
28,51%
24,13%
29,43%
26,70%

Cap. 3. Despeses Financeres
Pel que fa a les despeses financeres l’estat d’execució a 31 de març mostra una despesa
compromesa de 12,89 % i obligacions reconegudes en un 12,89%
L’execució dels principals articles és la següent:
Crèdits
Totals

31

58.513,48
2.953,10
9.909,55
5.444,52

Obl.Rec
/ Cr.Tot
1T 2018
16,92%
17,63%
20,64%
15,25%

De préstecs i altres operacions fin 6.500,00
Interessos de demora i altres desp
fin
1.000,00

Obl.Rec
Obl.Rec
/ Cr.Tot
Obl.Recon. / Cr.Tot
1T
1T 2018
2018
795,07
12,23% 9,59%
171,86

17,19% 14,99%

Cap. 4. Transferències corrents
Pel que fa a les transferències corrents, a 31 de març la despesa compromesa és de 70,64 % i les
obligacions reconegudes de 20,89%
L’execució dels principals articles és la següent:
Obl.Rec
Obl.Rec
/ Cr.Tot
Obl.Recon. / Cr.Tot
1T
1T 2018
2017
A ENS PUBLICS I STAT MERCANTIL 1.463.381,59 366.195,07 25,02% 18,03%
A ENTITATS LOCALS (CCMCONSORCI-MANCO)
92.758,24
18.247,21 19,67% 35,68%
A EMPRESES PRIVADES
103.882,00 1.500,00
1,44%
0,00%
A FAM I INST SENSE ANIM LUCRE
(ENTITATS LOCALS SENSE ÀNIMS
LUCRE)
938.131,89 156.768,28 16,71% 9,80%
Crèdits
Totals

44
46
47
48
-

Cap. 6. Inversions Reals
Pel que fa a les despeses en inversions a 31 de març la despesa compromesa és de 31,69 % i les
obligacions reconegudes de 2,50%
L’execució dels principals articles és la següent:

60
61
62
63
64

Obl.Rec
Obl.Rec
Crèdits
/ Cr.Tot
Obl.Recon. / Cr.Tot
Totals
1T
1T 2018
2017
901.100,00 6.937,44
0,77%
1,67%
1.357.153,27 77.142,99 5,68%
16,41%

INV.NOVA EN INFRAESTR
INV. REPOSICIO EN INFR
INV.NOVA
ASSOCIADA
FUNC.SERVEIS
82.623,56
2.293,87
INV. REPOSICIO ASS FUNC
SERVEIS
1.410.699,87 8.705,31
INV. DE CARÁCTER IMMATERIAL 55.587,00

2,78%

30,71%

0,62%
0,00%

1,83%
0,00%

Per aplicacions pressupostaries:

MODIF CR

CR TOTALS

DESP AUTOR

DISP
COMPR

0,00

10.000,00

241,36

491

63600 INVERSIONS REPOSICIÓ INFORMÀTICA 10.000,00
ADQUISICIÓ
NOU
EQUIPAMENT
62600 INFORMÀTICA
8.800,00

176,49

8.976,49

3.859,20

203

491

64100 APLICACIONS INFORMÀTIQUES

18.440,00

37.147,00

55.587,00

54.087,00

203

491

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

1.000,00

13.551,00

14.551,00

0,00

Org. Pro.

Eco.

203

491

203

Descripció

CR INICIALS

O

OB REC

%

241,36

241,36

2,41

3.859,20
54.087,00
0,00

176,49
0,00
0,00

1,97
0,00
0,00

0,00
299,05
0,00
544,40
2.117,38
665,50

0,00
0,00
0,00
0,00
2.117,38
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
92,0
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
5.651,99

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

302

231

62601 VIDEOVIGILÀNCIA
MOBILIARI, ELECTRODOMÈSTICS
62500 ALTRES

310

241

62600 PANTALLA AULA TEIXIDORES

0,00

299,05

299,05

299,05

321

320

63900 INVERSIONS ENSENYAMENT

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

323

326

62900 ADQUISICIÓ INSTRUMENTS I ALTRES

2.000,00

0,00

2.000,00

544,40

341

330

62900 ESCENARI I ALTRES

2.300,00

0,00

2.300,00

2.117,38

342

330

0,00

1.000,00

665,50

351

336

63500 REPOSICIÓ MOBILIARI CULTURA
1.000,00
INTERVENCIONS ARQ. POBLAT IBÈRIC I
60900 ALTRES
5.600,00

0,00

5.600,00

0,00

370

337

1.060,00

0,00

1.060,00

0,00

400,00

0,00

400,00

0,00

6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

6.500,00

5.651,99

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

6.484,15

606.484,15

67.321,65

120.500,00

120.500,00

0,00

0,00

0,00

403

63200 REFORMA ZONA ESPORTIVA
600.000,00
INVERSIÓ NOVA EN ZONA ESPORTIVA342 60900 PAVELLÓ
0,00
REPARACIO
I
CONDICIONAMENT
3321 63900 COBERTA BIBLIOTECA
0,00

0,00
0,00
67.321,65

7,73

7,73

0,00

404

165

61900 REPOSICIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC

59.443,04

69.443,04

68.925,48

0,00
68.925,48

0,00
0,00
19.187,75 27,6

404

342

ARRANJAMENT ACCESSOS I ELEMENTS
61900 ZONA ESPORTIVA LA POMA
0,00

129.244,12

129.244,12

124.530,99

124.530,99

3.200,14

370

337

62600 EQUIPAMENT INFORMÀTIC
MOBILIARI, ELECTRODOMÈSTICS
62500 ALTRES

401

321

63200 INVERSIÓ EDIFICIS ESCOLARS

401

920

63500 MOBILIARI DE REPOSICIÓ
REFORMA
EDIFICIS
I
63200 CONSTRUCCIONS

401

920

402

1532 63300 EINES I MAQUINÀRIA BRIGADA

403

342

403

I

I

ALTRES

10.000,00

2,48

246.179,84

44.287,33 8,83

59.444,49
0,00
10.467,77

0,00
0,00
0,00
0,00
10.467,77 25,8

9.743,53
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

28.898,90

27.234,51
28.898,90

0,00
0,00

0,00
0,00

732.000,51

731.990,37

0,00

0,00

0,00

8.463,95

8.463,95

8.463,95

0,00

775.000,00

32.516,47

8.463,95
6.937,44

100
0,90

138.338,98

138.338,98

138.338,98

138.338,98

0,00

0,00

500

1532 60900 OBRES URBANITZACIÓ
775.000,00
INVERSIONS VIA PUBLICA PLA DE
1532 61901 BARRIS
0,00
URBANITZACIO CARRERS PLA DE
1532 61900 BARRIS
0,00

8.463,95
32.516,47

362.806,26

362.806,26

316.937,83

500

1532 62500 MOBILIARI URBÀ

24.957,22

0,00

24.957,22

0,00

316.937,83
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500

1621 62900 CONTENIDORS RECOLLIDA DEIXALLES

9.579,80

0,00

9.579,80

0,00

404

1532 61900 MILLORA VIES PÚBLIQUES

90.000,00

411.275,20

501.275,20

497.411,90

404

1532 61901 URBANITZACIO CARRERS LA FLORESTA

0,00

59.444,49

59.444,49

59.444,49

410

130

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

422

171

61900 MILLORES PARCS I JARDINS
30.000,00
ACTUACIONS INV REPOSICIÓ GESTIÓ
1621 63900 RESIDUS
10.000,00

10.467,77

40.467,77

10.467,77

9.743,53

19.743,53

9.743,53

0,00

8.000,00

0,00

500

1621 62900 ACTUACIONS INV GESTIÓ RESIDUS
8.000,00
XARXES
SEPARATIVES
AIGUES
160 61900 PLUVIALS
0,00

27.234,51

27.234,51

27.234,51

500

165

28.898,90

28.898,90

500

323

535.000,51

500

920

500

422
422

500

62300 INVERSIÓ UTILLATGE POLICIA

61900 ENLLUMENAT BARRI SANTA ANNA
0,00
SALA POLIVALENT ESCOLA SANTA
63200 ANNA
197.000,00
ELIMINACIO
BARRERES
63200 ARQUITECTONIQUES
0,00

1.848.637,02 1.958.526,68 3.807.163,70 2.189.692,70

0,00
0,00
0,00
1.206.470,27 95.079,61 2,50

L’execució del 2,50 % de la despesa de Capítol 6 és inferior a la del 1r trimestre del 2017 (12,92%) donat
que l’execució de les despeses principals es durà a terme a partir del 2n i 3r trimestre de l’exercici
- Cap. 7. Transferències de capital
Pel que fa a transferències de capital corresponen a la subvenció de capital nominativa a la SC Sant
Jaume (24.000,00 euros) i a Vicente Ferrer (5.000,00 euros).
Crèdits Totals Obl.Recon.
78
-

91

A FAM I INST S/ANIM LUCRE 29.000,00

4.000,00

Obl.Rec
/ Cr.Tot
1T 2018
13,79%

Obl.Rec
/ Cr.Tot
1T 2017
0,00%

Cap. 9. Passius Financers
Pel que fa a les despeses de passius financers, s’ha compromès i reconegut les obligacions en un
14,56 %.
Obl.Rec Obl.Rec
Crèdits Totals Obl.Recon. / Cr.Tot / Cr.Tot
1T 2018 1T 2017
AMORTITZ PRESTECS
213.049,37
31.027,95
14,56% 13,81%

2. L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
La informació sobre l’execució del pressupost d’ingressos corrents posa de manifest, per a cada aplicació
pressupostària, l’import corresponent a:
- Les previsions pressupostàries inicials, modificacions i definitives

- Drets reconeguts nets
- Recaptació neta
Així mateix es fa constar el percentatge que representen els drets reconeguts nets respecte a les previsions
definitives i la recaptació neta respecte als drets reconeguts nets.

Cap Descripció
1 Impostos directes
2 Impostos indirectes
Taxes, preus públics i
3 altres ingressos
4 Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials
6
7

Alienació d'inversions reals
Transferències de capital

8
9

Actius financers
Passius financers
TOTAL

Inicial
Modificacions
5.362.832,00
180.000,00

Drets
reconeguts/pr
evisions
Definitiu
Drets Reconeg definitives
5.362.832,00
1.082.002,81
20,18%
180.000,00
80.624,06
44,79%

2.034.481,73
3.155.562,39
94.796,32

215.139,91

2.034.481,73
3.370.702,30
94.796,32

191.142,77
2.120.258,37
1.180,80

9,40%
62,90%
1,25%

118.943,21
564.995,67
1.180,80

62,23%
26,65%
100,00%

120.500,00
980.833,65

120.500,00
2.335.736,42

120.500,00

100,00%
0,00%

120.500,00

100,00%

1.422.101,26
205.000,00

1.422.101,26
205.000,00

12.387.575,21

2.738.574,82 15.126.150,03

1.098.053,38

30,54%

1.354.902,77

Recaptació/Dr
Recaptació ets reconeguts
223.543,47
20,66%
68.890,23
85,45%

0,00%
0,00%
3.595.708,81

23,77%

El nivell d’execució dels ingressos corrents és irregular al llarg de l’exercici, atès que depèn en gran part
del calendari de cobrament dels tributs. Durant el primer trimestre el percentatge d’execució dels ingressos
ha estat el següent:
Capítol
1. Impostos Directes
2. Impostos Indirectes
3. Taxes, P.P. i altres ing
4. Transf. Corrents
5. Ingressos patrimonials
TOTAL INGR. CORRENTS
6. Alienació inversions
7. Transferències de
capital
8. Actius Financers
9. Passius Financers
TOTAL INGR. DE CAPITAL

PREV
DEFINITIVES
5.362.832,00
180.000,00
2.034.481,73
3.370.702,30
94.796,32
11.042.812,35
120.500,00
2.335.736,42
1.422.101,26
205.000,00
4.083.337,68

DRN
1.082.002,81
80.624,06
191.142,77
2.120.258,37
1.180,80
3.475.208,81
120.500,00

DRN/PREV
DEF.
20,18%
44,79%
9,40%
62,90%
1,25%
31,47%
100,00%

DRN/PREV
DEF.
20,57%
23,44%
11,35%
72,02%
21,45%
33,21%

120.500,00

0,00%
0,00%
0,00%
2,95%

71,08%
0,00%
0,00%
16,12%

TOTAL PRESS.INGRESSOS 15.126.150,03 3.595.708,81 23,77%
Distingint segons la seva naturalesa:
Operacions corrents
Drets reconeguts/previsions definitives

1T 2018
31,47%

1T 2017
33,21%

30,62%

Recaptació/Drets reconeguts

28,13%

31,01%

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

1T 2018
4,91%
100,00%

1T 2017
71,08%
100,00%

Operacions financeres
Drets reconeguts/previsions definitives

1T 2018
0,00%

1T 2017
0,00%

Recaptació/Drets reconeguts

0,00%

0,00%

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

1T 2018
23,77%
30,54%

1T 2017
30,62%
36,51%

-

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

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

112
113
115
130
302
309
312
331

IBI RÚSTEGA
IBI URBANA
IVTM
IAE
Recollida escombraries
Taxa cementiri municipal
Serveis educatius
Entrada i sortida vehicles

Prev def 2018
48.200,00
3.497.000,00
692.000,00
80.000,00
920.000,00
10.500,00
415.300,00
93.000,00

Drets
Reconeguts
950,05
675.548,58
6.207,43
1.698,79
53,58
72.632,55

DR/PrevDef
1T 2018
0,00%
0,03%
97,62%
7,76%
0,18%
0,51%
17,49%
0,00%

DR/PrevDef
1T 2017
0,00%
0,07%
91,83%
-0,49%
-0,52%
2,53%
24,76%
0,13%

L’únic padró que s’ha dut al cobrament ha estat el corresponent a l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica i s’ha realitzat en el 97,62 %.
Pel que fa als ingressos per liquidacions, l’estat d’execució és el següent:
Drets
DR/PrevDef DR/PrevDef
Prev def 2018 Reconeguts 1T 2018
1T 2017
IMPOSTOS
116 Plus values
1.000.000,00
399.296,75 39,93%
45,84%
Impost
construccions,
290 instal·lacions i obres
180.000,00
80.624,06
44,79%
23,44%
TAXES

321
332
349
391

Taxes
per
llicències
urbanístiques
Taxa ocupació vol. Sòl i
subsòl E.Subm
Altres ingressos
Multes

84.000,00

20.336,80

24,21%

15,58%

74.000,00
80.000,00
18.700,00

20.630,68
29.134,00
5.563,59

27,88%
36,42%
29,75%

29,13%
58,92%
133,67%

Els drets reconeguts respecte les previsions són adequats i coherents amb el mateix període de l’any
anterior.
- Cap. 4 Transferències corrents
En quant als ingressos provinents d’altres administracions, l’estat d’execució és el següent:
DR/Prev
DR/Prev
Drets Recon. Def
Def
Prev def 2018 Nets
1T 2018
1T 2017
Participació Tributs de
42000 l'Estat
2.114.138,00
2.058.415,20 97,36%
99,78%
Fons Català de Cooperació
45000 Local
173.300,00
0,00%
0,00%
Altres
Subvencions
45
corrents Generalitat
587.291,24
11.451,30
1,95%
0,00%
Altres
Subvencions
46
corrents Diputació
485.825,06
50.391,87
10,37%
16,91%
- Cap. 5 Ingressos Patrimonials
Els ingressos patrimonials presenten l’estat d’execució següent:
Prev def 2018
70.196,32

550

DR/Prev
Drets Recon. Def
Nets
1T 2018
1.043,34
1,49%

DR/Prev
Def
1T 2017
0,15%

Concessions periòdiques
Concessions
no
559 periòdiques
17.600,00
0,00%
103,14%
Les concessions fan referència a les llicències atorgades per la gestió de l’aigua, del servei funerari, dels
espais esportius i del cànon pel terreny de la deixalleria.
- Cap. 7 Transferències de capital
Pel que fa a les transferències de capital pràcticament no s’han reconegut drets donat que es en el 2n i 3r
trimestre del 2018 quan es realitzen els cobraments de les subvencions principals.
El detall de les aplicacions pressupostaries és el següent:
Org. Eco.

Descripció
SUBVENCIO
302 76101 XARXA M
SUBVENCIO
360 76100 MUNICIPIS

DIPUTACIO
XARXA

DE

Previsions
inicials

Previsions
Modificacions totals

Drets rec Drets
nets
recaptats

0,00

13.551,00

13.551,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENCIÓ
XARXA
DE
403 76100 MUNICIPIS
404 75080 SUBVENCIO EQUIPAMENTS
SUBVENCIO
DIPUTACIO
404 76101 XARXA M
SUBVENCIÓ DE CAPITAL GENERALITAT
-LLEI
DE
500 75050 BARRIS

600.000,00
0,00

7,73
0,00

600.007,73
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

6.484,15

6.484,15

0,00

0,00

1.715.693,54 0,00
2.335.736,42 0,00

0,00
0,00

754.902,77 960.790,77
1.354.902,77 980.833,65

3. ELS MOVIMENTS I LA SITUACIÓ DE TRESORERIA.
La informació sobre els moviments i la situació de tresoreria posa de manifest els cobraments i pagaments
realitzats durant al període a que es refereix la informació, així com les existències a la tresoreria al principi
i fi del període.
1/1/2018
A 1/1/2017
A
31/03/2018
31/03/2017
Existències inici període
6.120.417,96
3.296.543,86
Ingressos

5.862.923,59

6.049.572,11

Total Existències + Ingressos

11.983.341,55

9.346.115,97

Pagaments

6.249.439,03

5.506.133,41

Total Existències fi període

5.733.902,52

3.839.982,56

4. EXERCICIS TANCATS
L’evolució durant aquest 1r trimestre de l’exercici ha estat la següent:
OBLIGACIONS PENDENT DE PAGAMENT
L’estat d’execució dels pressupostos tancats pel que fa a les obligacions pendents de pagament per
capítols és el següent:
Obligacions
Obligacions
Pendent
Cap. Descripció
Inicials
Rectif. Finals
Pagaments pagament
1
Despeses de Personal 85.437,50
85.437,50
85.437,50 0,00
2
Béns corrents i Serveis 398.476,13
398.476,13 395.902,72 2.573,41
3
Despeses Financeres
0,00
0,00
4
Transferència corrents 92.685,42
92.685,42
81.089,85 11.595,57
6
7

Inversions Reals
Transferència
Capital

8

Actius Financers

155.978,99
de

155.978,99
0,00

155.978,99 0,00
0,00

9

Passius Financers

20.763,87

TOTAL

753.341,91

0,00

20.763,87

20.763,87

753.341,91

739.172,93 14.168,98

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

1T 2018
97,54%

1T 2017
87,75%

Operacions Capital
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes

1T 2018
100,00%

1T 2017
100,00%

Operacions Financeres
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes

1T 2018
100,00%

1T 2017
0,00%

Total Pressupost despeses
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes

1T 2018
98,12%

1T 2017
92,28%

0,00

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
L’estat d’execució dels pressupostos tancats pel que fa als drets pendents de cobrar per capítols és el
següent:
Cap. Descripció
1 Impostos directes
2 Impostos indirectes
Taxes, preus públics
3 i altres ingressos
Transferències
4 corrents
Ingressos
5 patrimonials
6
7

Inversions Reals
Transferències de
Capital

8
9

Actius Financers
Passius Financers
TOTAL

Saldo Drets
inicials
Pendent
Drets Inicials Rectif.
Totals
Anul.
Cancel.
Drets R Nets Recaptats Cobrament
1.358.595,35
0,00 1.358.595,35 1.118,54 5.248,80 1.352.228,01 123.214,60
1.229.013,41
103.964,65
0,00
103.964,65
129,58
0,00
103.835,07 11.176,67
92.658,40
626.551,69

85,12

626.636,81

2.966,83

1.623,44

622.046,54

79.767,28

542.279,26

201.652,89

0,00

201.652,89

0,00

0,00

201.652,89

0,00

201.652,89

8.627,97

0,00

8.627,97

0,00

0,00

8.627,97

2.057,60

6.570,37

0,00
0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

2.299.392,56

85,12

2.299.477,68

4.214,95

6.872,24

Els percentatges dels cobraments han estat els següents:
Operacions Corrents
1T 2018
Cobraments realitzats/drets reconeguts
9,45%

0,01

0,00
0,00

0,01

2.288.390,49 216.216,15

2.072.174,34

1T 2017
14,51%

Operacions Capital
Cobraments realitzats/drets reconeguts

1T 2018
0,00%

1T 2017
0,00%

Total Pressupost ingressos ex. Tancats

1T 2018

1T 2017

Cobraments realitzats/drets reconeguts

9,45%

13,82%

“INFORME EMÈS PER LA TRESORERA MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE
PAGAMENT DE LES OPERACIONS COMERCIALS AFECTADES PER LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS I CÀLCUL DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT
CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2018.
PRIMER.- La Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, afecta als terminis de pagament i al
procediment de reclamació de deutes de les administracions públiques als seus proveïdors.
Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 és de 30 dies des de la recepció de la
mercaderia o prestació del servei. Com a mecanisme de transparència en el compliment d’aquests terminis
de pagament, s’estableix en l’article 4 que els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les
Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el seu compliment el qual haurà
d’incloure necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui
incomplint els terminis. Aquest informe es retrà trimestralment al Ple de la Corporació per part de la
Tresoreria municipal i haurà de remetre’s, en tot cas, al Ministeri d’Economia i Hisenda per part de la
Intervenció.
SEGON.- La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, en la
seva redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial del
Sector Públic, sotmet les Corporacions Locals al principi de sostenibilitat financera, no només en referencia
al deute públic de les entitats locals sinó també del deute comercial de les mateixes. D’aquesta manera es
determina la sostenibilitat del deute comercial quan el període mig de pagament als proveïdors d’aquestes
entitats no superi el termini màxim previst a la normativa de la morositat.
L’article 13 de la citada Llei Orgànica determina el període mig de pagament com a instrument de control
d’aquest objectiu establint que les Administracions públiques hauran de publicar el període mig de
pagament a proveïdors. En aquest sentit, l’Ordre Ministerial 2105/2012, modificada per l’Ordre
HAP/2082/2014 en el seu article 16.6, estableix l’obligació a subministrar de forma trimestral aquesta
informació.
Queda regulada la metodologia de càlcul del període mig de pagament en virtut del Reial Decret 635/2014,
de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors
de les Administracions Públiques.
El PMP mesura el retard en el pagament del deute comercial en terminis econòmics, com a indicador
diferent respecte del període legal de pagament establert al text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si l’Administració paga
abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions
d’obra, segons correspongui.

TERCER.- En base als punts primer i segon anteriors, s’informa que els ratis morositat obtinguts de
l’Ajuntament i de la Societat Mercantil de la Pinassa, són els següents:
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
1.- Pagaments realitzats en el trimestre:

Pagaments realitzats en el
Trimestre
Despeses en Béns Corrents i
Serveis
20 – Arrendaments i Cànons
21
–
Reparació,
Manteniment i conservació
22
–
Material,
Subministrament i Uns altres
23 – Indemnització per raó
del servei
24
–
Despesa
de
Publicacions
26 – Treballs realitzats per
Institucions s.f. de lucre
Inversions reals
Altres pagaments realitzats
per operacions comercials
Pendents
d’aplicar
a
Pressupost
TOTAL

Pagaments realitzats en el Trimestre
Període
mitjà
Dins període legal
Fora període legal
pagament
pagament
pagament
(PMP)
Nombre
Import
Nombre
Import
(dies)
pagaments
total
pagaments
total
33,84
44,15

791 606.051,82
9

9 20.630,37

6.112,86

-

-

31,86

167 148.548,77

2

2.549,82

34,34

615 451.390,19

7 18.080,55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34 248.000,98

-

-

37,53
30

1

800,00

-

-

-

-

-

-

-

34,88

826 854.852,80

9 20.630,37

2.- Interessos de Demora
No s’han realitzat pagaments en concepte d’interessos de demora en el període.
3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
Pendent de pagament al final del trimestre
Període
Factures o documents
Dins període legal
Fora període legal
mitjà
justificatius pendents de
pagament a final del
pagament a final del
pagament
pagament al final del
trimestre
trimestre
(PMP)
trimestre
N.
Import
N.
Import
(dies)
Operacions
total
Operacions
total

Despeses en Béns Corrents
i Serveis
20 – Arrendaments i
Cànons
21
–
Reparació,
Manteniment i conservació
22
–
Material,
Subministrament i Uns
altres
23 – Indemnització per
raó del servei
24
–
Despesa
de
Publicacions
26 – Treballs realitzats per
Institucions s.f. de lucre
Inversions reals
Altres pagaments realitzats
per operacions comercials
Pendents
d’aplicar
a
Pressupost
TOTAL

21,77

276 155.278,12

109 10.043,51

32,61

12

20.571,76

3

2.774,11

15,64

82

27.439,37

-

-

182 107.266,99

106

7.269,40

21,03
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,09

4

4.267,52

-

-

19,00

1

65,00

-

-

13,68

9

3.816,48

-

-

21,70

290 163.427,12

109 10.043,51

4.- Factures per les quals hagin transcorregut més de 3 mesos des de la seva anotació al Registre General
d’Entrada i no s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació, informat per la Interventora Actual, d’acord
amb l’article 10.2 de la Llei 25/2013, 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic.
No existeixen factures amb aquestes condicions en el període.
LA PINASSA, SOCIETAT MUNICIPAL
1.- Pagaments realitzats en el trimestre
DINS TERMINI LEGAL
FORA TERMINI
PAGAMENT
LEGAL PAGAMENT
IMPORT
Nº
IMPORT
PMP
Nº PAGS
TOTAL
PAGS
TOTAL
Aprovisionaments i altres Desp.
30,08
43 31.924,69
48 59.299,43
explotació
Adquisicions Immob. Material i
37,00
1 22.990,00
Intangible
TOTAL
27,00
91 73.597,32
3 2.650,65
2.- Interessos de Demora
No hi ha interessos de demora pagats en el període

3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
DINS TERMINI LEGAL
PAGAMENT
IMPORT
Nº PAGS
TOTAL

PMP
Aprovisionaments i altres Desp.
explotació
Adquisicions Immob. Material i
Intangible
TOTAL

FORA TERMINI
LEGAL PAGAMENT
Nº
IMPORT
PAGS
TOTAL

22,26

33

16.120,83

13

7.475,04

-

-

-

-

-

22,26

33

16.120,83

13

7.475,04

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

Entidad

Ratio de
Operaciones
Pagadas
(días)

AJUNTAMENT
PREMIA DE DALT
LA PINASSA,
SOCIETAT MUNICIPAL
PMP Global

Importe
pagos
realizados
(euros)

Ratio de
Importe
Operaciones
pagos
Pendientes
pendientes
de
(euros)
Pago (días)

Periodo
Medio de
Pago
Trimestral

4,96

876.206,28

-8,30

173.470,63

2,77

2,01

82.289,43

-7,74

23.595,87

-0,16

197.066,60

2,50

958.495,71

CINQUè.- Aquest informe es remet al Ple de la Corporació, al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i es publica la informació a la Web municipal.”
Sra. Cuello: Hola, bona nit. Per part de Promoció Econòmica, s’està efectuant un treball de camp per a la
identificació de les empreses dels polígons del Premià de Dalt, a partir de la base de dades d’SMOPE, base
de dades de Serveis Tècnics i base de dades de la Cambra de Comerç.
L’objectiu, a part d’identificar totes les empreses per oferir els serveis de l’SMOPE, és identificar les
necessitats, com poden ser senyalització, internet, aparcament, transport, accés, de cadascuna d’elles.
Per una altra banda, ja portem des del gener 173 entrevistes a usuaris en recerca de feina, 76 entrevistes
ocupacionals i 97 assessoraments. I hem fet 41 insercions laborals fins ara.
Gràcies, bona nit.
Sra. Julià: Bé, bona tarda.

Des de la Regidoria de Serveis Socials i Gent Gran, informar-vos que el proper dia 15 de juny és el Dia
Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i els Maltractaments envers les Persones Grans, i a les sis de
la tarda, a l’Espai Respir, que està aquí a l’ambulatori de la carretera d’Enllaç, fem una presentació de la
campanya de bons tractes envers les persones grans aquí a Premià de Dalt. Hi esteu tots convidats i espero
que sigui una campanya profitosa per tothom.
Gràcies.
Sr. López: Hola, bona nit. Dir que des de la Regidoria de Medi Ambient s’ha iniciat el tractament de la
mosca blanca, aquest insecte que durant els últims anys està donant problemes. S’ha contactat la
Federació d’ADF de la comarca, i estan fent la retirada d’aquestes palmeres o aquest tipus de planta que
provoca aquest insecte.
Dir també que des de la Regidoria d’Esports, aquest proper dia 13 s’organitza al pavelló la Nit dels
Campions, l’organitza la Federació Catalana de Futbol, en la qual tindrem cabuda aquí tots els municipis
de la comarca, totes les entitats esportives de la comarca, que han tingut campions dintre de les seves
lligues, per organitzar la Nit dels Premis, i nosaltres, des de l'Ajuntament hi donem tot el suport.
Sr. Medina: Bona nit.
Dos recordatoris, recordar que tenim l’exposició d’art ibèric del Duran Farell al Museu, fins al 21 de juliol
sol, com que és una oportunitat única, i probablement no es tornarà, no tindrem una segona oportunitat,
la gent que no hi hagi pogut anar, doncs que aprofiti.
Des de Turisme també recordar el tema de les rutes per descobrir Premià de Dalt, Passejant per la Cisa,
ja s’ha fet la primera, va tenir un èxit absolut, va ser molt didàctica, molt maca, vam poder visitar el
santuari, l’exposició permanent, tot l’espai de la font on es va trobar la marededéu, vam parlar de la
llegenda, vam visitar la masia, va ser molt interessant, i l’1 de juliol és la segona, i en tindrem encara,
després de l’estiu, al novembre i a l’octubre, dues més, o sigui que també aprofiteu com a recordatori.
Des de l’àmbit de Turisme, dos temes, per una banda hem fet aquesta guia de productes elaborats a casa
nostra, són productes elaborats pels diferents comerços del poble, autòctons d’aquí, i productes de
quilòmetre zero. Això està pensat perquè els visitants i per la gent de casa nostra pugui trobar productes
singulars a casa nostra.
El dia 7 de juliol farem una presentació aquí a la Sala de Plens, i els que vulgueu aquí fora podrem tastar
tots aquests productes per part dels elaboradors.
I també des de l’àmbit de Turisme, volia parlar que s’ha fet la ruta marítima del Camí de Sant Jaume, el
Camí de Santiago, que va des de Girona a Barcelona, i de Barcelona després ja enllaça cap a Montserrat, i
Premià de Dalt, el santuari de la Cisa, ha obtingut ser el primer itinerari recomanat; és a dir que a totes
les guies sortirem com a punt d’interès en el Camí de Sant Jaume, en el Camí de Santiago, tindrem segell
per poder marcar tots els pelegrins que puguin visitar-lo, i a part, aquest itinerari recomanat des de la
costa fins al santuari passa pels punts d’interès de Premià de Dalt, el que farem és que els viatgers puguin
conèixer altres punts de casa nostra.
I per últim, com a novetat, perquè l’hem aprovat ara en Junta de Govern, ja tenim adjudicatari de l’espai
Club Emprèn de l’antic Ajuntament, el que agafarà el coworking i l’hotel d’entitats, que és la Fundació
Molí d’en Puigvert, que a part de ser experts i haver presentat un projecte molt interessant
d’emprenedoria i de foment de l’autoocupació i de tot el tema empresarial, tenen una vessant social que
ja us anirem explicant, molt important i que creiem que complementa molt bé tota aquesta tasca.

Moltes gràcies.
Sra. Duran: Bona nit.
Des de la Regidoria d’Entitats Culturals, informar-vos de la celebració de la revetlla de Sant Joan, el
dissabte 23 de juny a la Societat Cultural de Sant Jaume, amb un sopar i ball. Desitjar-vos bona revetlla.
Bona nit i gràcies.
Sra. Escolano: Perdó, rectifico una cosa perquè he emplaçat a tothom el dimarts 19, i no. El dimarts 19
fem una altra activitat, és que ara ja la Comissió de Festes estem ja a tope, i les bombardes les farem el
divendres a les sis de la tarda a Can Figueres. Aneu acabant les activitats extraescolars i us passeu per Can
Figueres a acabar de fer bombardes.
Moltes gràcies. Divendres a les sis de la tarda. Aquest divendres. Quin número és? 15. Divendres 15,
perdó. Gràcies.
Sr. Alcalde: Bé, jo volia comentar un fet, també, que hem fet aquesta setmana, en base, l’evolució, un
dels temes que ens preocupen i de poble és el tema seguretat, i el tema seguretat és un dels temes que
portem ja un temps, doncs bé, sobretot el tema robatoris, actes vandàlics i incivisme.
Dir que portem treballant des de principis d’any, amb aquest tema, ja sabeu que aquest any passat es van
posar càmeres de seguretat, vam incidir en el reforç, en la col·laboració Mossos i Policia Local, tot i no
tenir ni competències ni en legislació, que té l’Estat, pel tipus de condemnes que tenen aquest tipus
d’actes, com tampoc en seguretat, ser directament els responsables, que és Mossos d’Esquadra, dir que
el passat dilluns, després de fer diferents estudis que hem fet, creiem molt més eficient poder reforçar la
seguretat al nostre municipi amb seguretat privada.
Dir que el passat dilluns vam fer la sol·licitud formal al nou conseller d’Interior, que volem des d’aquí
felicitar, perquè també és veí nostre, és Alcalde de Premià de Mar, perquè ens autoritzi la contractació,
hem fet la reserva econòmica de seguretat privada, que seria un reforç en diferents zones, en tota la
població, per reforçar estrictament el que seria robatoris, actes vandàlics i incivisme.
Aquest seria en coordinació amb Policia Local i Mossos, es va fer la consulta a nivell de Mossos, cal una
autorització per part del conseller d’Interior, i el passat dilluns hem fet aquesta petició formal d’aquesta
sol·licitud.
Molt bé. Passem a precs i preguntes.
PRECS I PREGUNTES
Sr. Alcalde: Preguntes, en primer lloc, presentades pel grup municipal del Partit Popular.
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
9. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVES AL NOU ESPAI DE “WORKOUT” DE LA CISA.
(PREGUNTES NÚM. 1 I 2, R.E. E/003113-2018, DE DATA 01/06/2018)
Sr. Ruffo: “¿Qué ha costado el nuevo espacio de workout instalado en La Cisa?

Sr. Font: Pues no ha costat absolutament res. Ni un euro. Ha sigut posat per la constructora, i no val
absolutament res.
Sr. Ruffo: ¿Qué plan de mantenimiento va a llevar a cabo el Ayuntamiento en este espacio?”
Sr. Font: Bueno, pues el que faci falta en el seu moment, el manteniment, com a tots els parcs.
10. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A L’AGENDA DE L’ALCALDE. (PREGUNTA NÚM.
3, R.E. E/003113-2018, DE DATA 01/06/2018)
Sr. Ruffo: “Tras haberlo pedido en 3 ocasiones durante esta legislatura, la agenda del Alcalde sigue sin ser
pública, tal y como está recogido en la Ley catalana de transparencia 19/2014. ¿Cuándo se va a hacer
pública la agenda del alcalde?”
Sr. Costa: Bé, bona nit, cert que ens ho ha reclamat en tres ocasions, sí que és cert, és pública l’agenda,
el que molts cops no està actualitzada, aquí entono el mea culpa, d’una manca de coordinació, potser
entre tots plegats, i ja tan bon punt ho vaig veure sí que em vaig posar al cas d’intentar rectificar i que no
torni a passar.
11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS
MUNICIPALS. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/003113-2018, DE DATA 01/06/2018)
Sr. Ruffo: “¿Se está llevando a cabo en los edificios municipales alguna medida específica para mejorar la
eficiencia energética de estos?”
Sr. Font: Sí, això ja s’ha fet, ja fa un parell d’anys que es va fer, que vam passar i ens van donar la targeta,
que està exposada aquí a l’entrada de l'Ajuntament, a l’OAC. De totes maneres, es va fer a les escoles, a
les escoles s’ha anat fent de mica en mica, com és canviar tots els tubs fluorescents, passar-los a LED. S’ha
fet tot el que en el seu moment s’ha pogut anar fent a totes les escoles i els puestos públics, com pot ser
el pavelló, que s’ha fet el mateix, i ara l’última serà canviar tots els focus del pavelló, passar-los a LED, en
el qual l’eficiència energètica cada vegada serà més superior.
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
12. PREC DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIU A LA REPOSICIÓ DEL MÀSTIL I
L’ESTELADA AL MONUMENT A L’11 DE SETEMBRE. (PREC NÚM. 1, R.E. E/003114-2018, DE DATA
01/06/2018)
Sr. García: “Demanem que es reposi sense més demora l’estelada del passeig de can Balet i el seu màstil.”
Com a mínim a la pregunta no estava posat.

Sr. Font: Bé, el màstil es posarà ja, possiblement alomillor una mica més adelantat del que està. Esperem
un altre pressupost, per si podíem posar un màstil que no sigui tan fàcil, si hi ha acte vandàlic, no sigui tan
fàcil de tombar, i dintre de 15 dies o així estarà posat, o sigui d’una manera o sigui d’una altra.
13. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVES ALS RÈTOLS DE MUNICIPI
ADHERIT A L’AMI. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/003114-2018, DE DATA 01/06/2018)
Sr. García: “Quan es tornaran a col·locar els rètols de municipi adherit a l’AMI tal com va acordar el Ple?
Per què fa tant de temps que no hi són i no s’han tornat a posar?”
Sr. Font: Pues fa un temps que no hi ha els cartells posats pues senzillament perquè valen uns diners.
Allavòrens, si posats hi estan un dia, o un dia i mig, i l’endemà no hi són, si hem d’anar abocant tots
aquests diners, al final és un malbaratament per l'Ajuntament.
De totes maneres, hi ha contactes amb l’AMI per veure de trobar un tipus de cartell que faci el mateix a
tots els pobles, però que sigui tipus vinil, o alguna cosa d’aquestes, que sigui molt més senzilla, que es
puguin anar reposant sense que cada vegada ens hagi de costar 400 euros.
14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A L’APROPIACIÓ I UTILITZACIÓ
D’ACTIVITATS DEL POBLE. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/003114-2018, DE DATA 01/06/2018)
Sr. García: “Quin és el criteri d’actuació respecte a l’apropiació i utilització indeguda en benefici propi
d’espais, actes i activitats organitzats per altres i que han de ser dels veïns i veïnes?”
Perdó, no entro més en detall perquè a la Junta vam comentar-ho una mica.
Sr. Tintoré: Sí, perquè és tan ambigua, aquesta pregunta, que no sé per on van els trets.
Sr. García: Sí, però a la Junta ja en vam parlar, per tant entenc que es podria contestar. Però vaja, parlem,
per exemple, de casos en què s’ha fet servir un acte públic i s’ha anunciat com si fos d’un partit, diguéssim.
Sr. Tintoré: Per part de l’Equip de Govern?
Sr. García: Per part d’un partit que va fer un cartell, en un dels casos en concret, va fer un cartell dient:
“Veniu a aquesta activitat”, que és una activitat que es fa des de l'Ajuntament.
Sr. Tintoré: Bé, bueno, vostès també van estar presents a la reunió. Vull dir, aquí vam fer una reunió, perquè
arrel de diferentes peticions d’aquest partit polític i arrel doncs de queixes que ens han fet arribar tant les
mateixes entitats com la mateixa ciutadania, doncs, i d’un fet que no ens havia passat mai, o no recordàvem
que havia passat mai, perquè cap partit polític al llarg dels més de 40 anys, ningú recordava aquest fet.
Vam fer una reunió, doncs, amb aquest partit polític, perquè és un partit polític nou, per desconeixement,
en fi, vam fer la reunió tots els grups municipals del consistori, per fer-los saber que aquí hi havia doncs un
pacte de cavallers, per així dir-ho, que cap partit polític aprofitava ni cap acte organitzat per l'Ajuntament
ni cap acte organitzat per una entitat, per posar la seva pròpia carpa, no?
Més que res, perquè llavors sembla que l’acte en concret l’organitzi aquest partit, no?

Per tant, així ho vam transmetre, val a dir que se’ls ha donat permís sempre, i sempre se’ls hi donarà,
exceptuant quan coincideixi amb un acte, ja sigui d’una entitat o d’un partit polític.
Sr. García: Simplement matisar que, com havíem comentat després d’aquesta reunió i d’aquest acord, s’ha
fet un cartell que diu “Veniu a la missa rociera”, com si fos organitzada per un partit, quan no ho és.
Per tant, entenem que no s’està respectant això.
La pregunta també va amb relació a què fer amb això a partir d’ara, si no es respecta.
Sr. Tintoré: D’acord, que no es respecta, doncs, és aquest partit en concret. És evident que si demanen una
sol·licitud d’un espai i no tenen el permís pues no s’hi podran posar.
Sr. García: Lo del cartell no ho està contestant, però bé.
Sr. Tintoré: Clar, jo el cartell, escolti, és que no ens hi hem trobat mai, en aquesta situació, sap el que vull
dir? En 40 anys no ens hi hem trobat mai. Llavors tampoc li sé dir exactament el què. Sí que és cert que
aquest cartell va sortir molt, molt, tot just, diguéssim, a vísperes, diguéssim, de l’acte en si. No li puc
contestar més.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA SENYALITZACIÓ DE
CAMINS I RUTES. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/003114-2018, DE DATA 01/06/2018)
Sr. García: “Què s’ha fet respecte a les propostes de senyalitzar camins i rutes existents al poble per tal de
promoure-les i difondre-les?”
I aquí hi ha diferents tipus de rutes però tant serien rutes de muntanya com altres rutes que, per exemple,
ara al Museu tenim fulletons que les indiquen, però que no estan indicades a nivell de senyalització
pública en el poble.
Sr. Medina: Val, com m’imaginava que anava per un global, pues tinc totes les diferents accions, no? En
primer lloc hem fet un estudi, que em sembla que ja havia comentat aquí en un Ple, de la senyalització
direccional de tot el tema turístic i patrimonial. Això ho hem fet amb la Diputació de Barcelona, amb una
subvenció, i hem demanat ara el suport per poder-la implantar i que no tingui un cost afegit. Això per una
banda, a nivell més turístic i patrimonial.
Per una altra banda, com a membres del Consorci Barcelona-Costa del Maresme, nosaltres vam signar un
conveni, aquest sí que no l’havia comentat, de la senyalització horitzontal de la xarxa de camins del
Maresme. Això implica 350 quilòmetres de camins per tot el Maresme. A Premià de Dalt, estem en el track
que em sembla que es diu track 15, que ens agafa Vilassar de Dalt i Premià de Dalt, i ens implica uns vuit
quilòmetres de camins i senders senyalitzats.
Aquests són aquests que van pintats, perquè tu els puguis seguir. Això, aquesta actuació, ja està feta. La
podeu trobar quan agafeu aquests senders, està completament adjudicada.
A nosaltres ens va costar, en cara que siguem dins el Consorci, ens va costar una mica de cost, perquè no
recollim encara la taxa turística, i ens va costar, res, uns 200 euros de cost, poder-lo implantar.

Per una altra banda, nosaltres tenim georeferenciats moltes rutes amb Natura Local, i ara el que estem
fent, treballant en l’àmbit de promoció de la vila, és crear una sèrie de fulletons perquè la gent vegi
aquestes rutes, les pugui passar al mòbil i puguem actuar en aquesta via.
I per últim, a banda, tenim, com sabeu, forces itineraris vinculats al Museu, que seria els de la Sagrera, el
de les masies, el de l’aigua, etcètera, etcètera, etcètera, i ara el que estem fent des de fa mesos, el que
passa que jo marco una sèrie de prioritats, i aquí encara no hi hem arribat, és que a la pàgina web de la
corporació nova tinguem un àmbit turístic propi. I aquí, tot aquestes rutes, tot això que us estic parlant,
sortirà d’una forma molt més interessant, i podrem arribar a consultar-ho molt més directament.
Tot el que són senders i camins, amb aquest conveni que hem fet amb Costa del Maresme, agafa els 350
quilòmetres de senders de tot el Maresme. I no sol tenia la idea de dins una mateixa població senyalitzarlo, sinó interconnectar diferents poblacions, que això també és interessant, perquè no arribis a un punt i
no puguis continuar, encara que n’hi hagi un que estigui a 100 metres i no estigui senyalitzat.
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES CARTELLERES.
(PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E/003114-2018, DE DATA 01/06/2018)
Sr. García: “Què s’ha fet respecte a les propostes i els compromisos d’instal·lar més cartelleres, de diversos
tipus, i en diversos espais on en manquen?”
Sr. Font: Bé, a veure, amb el tema de les cartelleres, es va fer l’estudi, es van netejar les que hi havia, se’n
van arreglar unes quantes, alguna es va traslladar, però a l’estudi van sortir que hi ha 38 cartelleres
col·locades a Premià de Dalt. La qual cosa, des de Serveis Tècnics, s’ha tirat més per un altre cantó que no
pas s’han anat posant més cartelleres, que al final estan carregades de papers, perquè posar-ne tothom
en posa, moltes vegades mal posats, i es van omplint.
I el que sí s’està mirant, de canviar el tipus de cartelleres per pantalles LED, i s’està treballant en aquest
tema, de poder posar pues al Barri del Remei, com al Barri Santa Anna, com al mateix Premià de Dalt,
pues poder tenir unes pantalles LED, la qual cosa serà molt més efectiu que no anar enganxant, efectiu i
al final més barat, tant pels uns com pels altres, perquè per allà podrà sortir. Amb el telèfon es col·loca.
I en això estem treballant, i evitar, pues, que cada dos per tres cada vegada hi ha més, les faroles no són
per enganxar ni propagandes ni enganxar anuncis de ningú, ni les parets, ni les columnes, que n’estan
repletes, i al final el que fem és embrutar el poble.
Sr. García: Només per complementar, si ens podeu passar l’estudi aquest, i saber, és a dir, cartelleres
noves, de les ordinàries, diguéssim, no se’n posaria cap, es substituirien per les de LED.
Sr. Font: Es substituirien per les de LED.
Sr. García: Però tothom hi podria accedir, qualsevol veí o entitat, etcètera?
Sr. Font: Bueno, es passarà per un control, les coses que es facin en el poble, o les entitats, o que dallò,
es podria agregar que es passin aquelles coses per la pantalla LED.

Sr. García: Això que es passarà per un control què vol dir, exactament? Perquè si una entitat fa un acte
ho ha de poder promocionar.
Sr. Font: Passaran pel control que si dallò us l’explico.
Sr. Costa: A veure, no, una miqueta, agafa una mica el que deia el regidor. Sí que fa un any que parlem
del tema de les cartelleres, i sí que des de Serveis Tècnics consideraven que el més oportú era fer la
substitució natural, com estan fent a molts pobles, Premià de Mar, Cabrils, Mataró, pel que serien les
digitals, també per un tema d’eficiència, perquè al final la quantitat de paper que veiem per tot el poble
imprès i mal col·locat. El que sí que és complex, i estem mirant com ho fan en altres ajuntaments, el tema
del vincle entitats-Ajuntament, per tal de poder-ho fer publicitant.
No és cap tipus de control, ve a ser una mica, pues una mica traslladar el que seria la cartelleria al que hi
ha avui dia amb l’agenda municipal, on les entitats passen mensualment tota la programació del mes, i
l'Ajuntament, sense modificar res, el que fa és confeccionar l’agenda i passar-ho a tota la gent que està
subscrita a la Newsletter.
Estem estudiant els models i per això no és tan àgil com voldríem, però per ara seguim amb les cartelleres
que tenim.
Sr. García: Com a mínim demanaríem que es tingui en compte les entitats a l’hora de debatre aquestes
diferents opcions, perquè, que sapiguem, no s’ha fet, perquè no tenim tan clar que substituir-ne unes per
les altres, havent d’enviar, no totes.
Sr. Font: No totes. N’hi ha 38 de col·locades, al poble. Són unes quantes, 38, si les anem resseguint, n’hi
ha unes quantes. Seguiran les mateixes, no se’n traurà cap.
17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA CASETA DEL REI.
(PREGUNTA NÚM. 6, R.E. E/003114-2018, DE DATA 01/06/2018)
Sr. García: “En quin estat es troba la proposta de poder posar en valor la caseta del rei com a element
patrimonial característic del poble?”
N’hem parlat fa molt de temps i voldríem saber com està aquest tema.
Sr. Font: Aquest tema s’ha anat seguint però sempre s’ha anat seguint a través de l’advocat que tenen en
representació amb nosaltres. Aquesta gent van sortir, són paraules textuals de l’advocat, que estaven als
Estats Units i que volien venir aquí per acabar-ne de parlar. Tot i amb això, sí que és veritat que han passat
molts dies, amb l’advocat jo hi he parlat ja dues o tres vegades, i em diu que bueno, que sí, que em donarà
una resposta, que me la donarà, tornarem una altra vegada a insistir amb l’advocat, i si no, pues se li
requerirà pues que faci i tingui allò net i polit.
La intenció era que es pogués veure almenys des d’aquí baix, això ja no serà tan possible, perquè hi hauria
d’intervenir l'Ajuntament, però si més no que sí, que se’n cuidin i estigui en condicions.
Sr. García: Només un apunt, perquè no m’ha quedat clar. És a dir, l'Ajuntament no es faria càrrec d’això,
sinó simplement es demanaria al propietari.

Sr. Font: L'Ajuntament, el que volia, és que se li fes del terreny de la caseta del rei, el pati aquell i tot
plegat, que se li fes una cessió a 50 anys, perquè l'Ajuntament se’n cuidés de desbrossar, una miqueta, la
muntanya, i posar-hi llum, que la caseta del rei es pogués tornar a veure des d’arreu del poble, com s’ha
vist sempre, ja que era una cosa pues emblemàtica, per Premià de Dalt, de la canalla, tots ho sabem, els
que som una mica més grandets encara més, però ara la canalla que puja, això de la caseta del rei diuen:
“I això què és?”, no? I crec que és una cosa que s’ha perdut i que l’hauríem de recuperar, però clar, la
cessió, si ens la fan, que en principi es va dir que sí, si ens feien aquesta cessió, llavors l'Ajuntament es
cuidarà pues d’arreglar-la, tenir-la en condicions, pintar-ho, posar-hi llum, i rebaixar tots els pins que hi
ha per davant, que ara, des que hi són els pins, la caseta sembla que hagi desaparegut.
Sr. Alcalde: Cessió gratuïta a canvi del manteniment. Aquesta era la proposta per part de l'Ajuntament.
Sr. García: Per això la pregunta era si se seguia mantenint aquesta idea. Gràcies.
18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA FÀBRICA EN DESÚS DE
CAN MERCADAL. (PREGUNTA NÚM. 7, R.E. E/003114-2018, DE DATA 01/06/2018)
Sr. García: “En quin estat es troba la proposta d’actuar al respecte de l’antiga fàbrica de can Mercadal per
tal d’evitar perills i de recuperar espai?”
També n’havíem parlat fa un temps.
Sr. Font: Aviam, si recordes, en el seu dia ja es va comentar que això no estava inscrit en el registre, i
bueno, ha anat passant el temps, i això no s’inscrivia, per conseqüent això no era de ningú, tot sabent que
això era de Bankia, però clar, si no està inscrit, no és de ningú.
Què passa, que el dia 22 sí que es va inscriure, però el mateix dia es va passar la hipoteca a una altra
empresa. Vol dir que nosaltres havíem fet ja una oferta en el seu dia, això sí, l’oferta que li havíem dit, ja
vaig dir-ho en l’altre Ple, era un euro i l’esmorzar. Aquesta era l’oferta que se’ls feia per Can Mercadal.
Aleshores, ara, haurem de tornar a negociar amb una altra empresa, a veure si l’oferta serà la mateixa,
un euro i un esmorzar.
Potser ara ja se’ls demanarà que l’esmorzar el paguin ells perquè ara la cosa ja és una mica més
complicada.
I si no, pues haurem de seguir per un altre camí i demanar l’enderroc.
La idea de l'Ajuntament de Premià de Dalt és conservar-ho, no enderrocar-ho, pues és un espai que és
molt gran, i que es podria utilitzar. Sí que s’han de gastar molts diners, però serviria. Ara, veurem ara com
ens en sortim.
Sr. García: És a dir, en principi es podria, o sigui, s’ha fet un estudi que es podria utilitzar, que no seria
viable, diguéssim?
Sr. Font: El problema és que tots sabem que allò està al costat de l’autopista, per conseqüent no s’hi
poden fer obres, però sí que es poden fer reparacions. El sostre està bé, a part d’unes bigues, que
s’haurien de reparar, i després tenim el problema de la uralita que hi ha a sobre, que és el problema més
greu. Però això no s’ha de tocar, la uralita aguanta, hi ha algun forat, però llavors aquests forats es poden
tapar amb plàstic, quedaria perfecte, evitar les goteres.
Hi ha una sèrie d’habitacions per fer despatxos i per fer coses que són grans, i el perill, jo crec que
evitaríem que hi hagués cap tipus de perill.

Tot i amb això, si això s’hagués d’enderrocar i hi hagués algun problema, llavors això sí que no seria
factible, perquè val més diners el que és l’enderrocament i el tractament que té la uralita que no en
realitat el que es podria aprofitar del terreny aquell, que no es pot aprofitar res.
Per això l’esperança és que, hi era, que en un moment determinat Bankia ens ho cedís, perquè un euro
és una cessió, no? Veurem a veure si ara l’empresa que ho agafa, però clar, aquí tothom intenta mirar i
vetllar pels seus interessos. Bankia no ho tenia posat allà perquè no se li donés una ordre
d’enderrocament. No se li podia donar a ningú perquè no existia. Quan existeix, automàticament s’ho
treuen de sobre. Ara hem de buscar l’empresa aquesta que ho té, i a partir d’aquí posar-nos a treballar
per una cosa o per una altra.
Sr. García: Només per acabar, demanar que el tema de la uralita sí que entenem que si hi ha uralita
s’hauria d’eliminar pels riscos per la salut que té.
Sr. Font: Si s’ha d’eliminar la uralita, s’ha d’enderrocar, i si s’enderroca llavors no en parlem, s’ha
d’enderrocar i llençar-ho. La uralita, el problema que té és quan la manipules. Si no es manipula, la uralita
no passa res. Pots tindre un dipòsit, però si no es manipula no passa res. El problema ve quan es manipula,
la pols és el que provoca tot el que s’ha descobert ara, perquè, aviam, antigament totes les planxes eren
d’amiant, la uralita és el que hi havia per treballar, fins que es va descobrir que això era cancerós i d’aquí
es va eliminar, i ara, bueno, fem una sèrie de coses que, per descollar quatre claus, no hi ha ni pols ni res.
La pols sí que és perillosa.
Sr. Alcalde: És una peça complicada. Complicada, perquè, bé, en el seu moment l’entitat bancària dona
una hipoteca a una empresa, aquesta empresa entra en concurs de creditors, a més fa una valoració d'1’6
milions d’euros, l’any 2005. Clar, una taxació que no té en compte l’afectació d’autopista, o sigui, aquesta
afectació d’autopista fa perdre gran part de valor, perquè si tires a terra la nau ja no pots tornar a
construir, perquè aquest espai queda sense valor, no?
Per tant, clar, hi ha informes tècnics de dir: “Escolta, aquest espai val més gairebé enderrocar-lo que el
que val el terreny, perquè es tira a terra, entre l’espai que has de deixar a carrer, més l’afectació
d’autopista, no tens capacitat de tornar a fer una altra... Per tant quedaria un espai, un solar, no? Per tant,
com a Ajuntament, clar, aquí hi ha una enganxada, entre cometes, a nivell d’entitat bancària, perquè va
fer una valoració sense tenir en compte una afectació, que ha d’assumir una pèrdua.
El que no farem l'Ajuntament és pagar el que no val aquell espai.
Molt bé, doncs aquí donem per acabat el Ple, i com és habitual ens acostem tots els regidors cap al públic
per atendre preguntes, consultes, crítiques, propostes, tot el que faci falta, doncs ens acostem al públic.
Gràcies.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dona per finalitzada la sessió, essent les 21’30 hores del
dia 11 de juny de 2018, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en dono fe.
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