ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
•
•
•
•
•
•

Número: 6/2018
Caràcter: ordinària
Convocatòria: Primera
Data: 9 de juliol de 2018
Horari: de 20’30h a 22h
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament, situada a la plaça de la Fàbrica, 1

MEMBRES ASSISTENTS:
SR. JOSEP TRIADÓ BERGÉS
SR. MARC TINTORÉ I SERRA
SR. JOSEP FONT I VIVES
SRA. MAGDA JULIÀ LÓPEZ
* SR. ANTONI LÓPEZ GUILLÉN
SRA. ANA M. CUELLO LADEVESA
SR. CARLES MEDINA VILALTA
SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA
SRA. JOSI DURAN CUTILLAS
SR. GINÉS MARÍN MARÍN
SRA. M. INMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SR. FRANCISCO MONLEÓN MUÑOZ
SRA. EMMA ESCOLANO JUANOLA
SR. CARLOS GARCÍA ABALOS
SR. JAUME BATLLE DE CASTRO
SR. BERNABÉ RUFFO NOGUERA
* SR. LUIS TORRENS PUIG

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

Mireia Boté i Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt
*En el punt número 3 de l’ordre del dia pren possessió del càrrec de Regidor, el Sr. LUIS TORRENS
PUIG, incorporant-se a la sessió del Ple amb tots els seus drets i obligacions.

*El Sr. Antoni López Guillén, regidor del PDeCAT, abandona la Sala de Plens amb el permís del
President, en el punt de l’ordre del dia número 6 relatiu a la Moció del Grup Municipal Crida Premià
de Dalt per a rebutjar la creació d’un producte Paneuropeu de pensions individuals.

ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 5).
2. Despatx Oficial.
3. Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Luis Torrens Puig.

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS
4. Modificació del catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Premià de Dalt de l’exercici 2018.

MOCIONS
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
5.

Moció del Grup
Municipal del Partit Popular relativa a l’anunci de la fi d’ETA. (R.E. E/003801-2018, de data
03/07/2018).

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
6.

Moció del Grup
Municipal Crida Premià de Dalt per a rebutjar la creació d’un producte Paneuropeu de pensions
individuals (PEPP), proposat per la Comissió Europea. (R.E. E/003701-2018, de data 28/06/2018).

7.

Moció del Grup
Municipal Crida Premià de Dalt a favor dels llaços grocs als espais públics i per evitar que siguin
retirats. (R.E. E/003701-2018, de data 28/06/2018).

INFORME DE REGIDORIES
PRECS I PREGUNTES
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
8.

Preguntes del Grup
Municipal del PP relatives a la seguretat. (Preguntes núm. 1 i 2, R.E. E/003699-2018, de data
28/06/2018).

9.

Pregunta del Grup
Municipal del PP relativa als Plens extraordinaris. (Pregunta núm. 5, R.E. E/003699-2018, de
data 28/06/2018).

10.

Preguntes del Grup
Municipal del PP relatives a les plusvàlues municipals. (Preguntes núm. 7, 8 i 9, R.E. E/0036992018, de data 28/06/2018).

11.

Preguntes del Grup
Municipal del PP relatives a la contractació de seguretat privada. (Preguntes núm. 10 i 11, R.E.
E/003699-2018, de data 28/06/2018).

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
12.

Pregunta del Grup
Municipal Crida Premià de Dalt relativa a les llistes d’espera en l’escolarització. (Pregunta
núm. 1, R.E. E/003806-2018, de data 04/07/2018).

13.

Pregunta del Grup
Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la troballa descoberta en fer les obres de
rehabilitació de la Font del Peix. (Pregunta núm. 2, R.E. E/003806-2018, de data 04/07/2018).

14.

Pregunta del Grup
Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la col·locació de símbols. (Pregunta núm. 3, R.E.
E/003806-2018, de data 04/07/2018).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
ALCALDIA
Sr. Alcalde: Bé, hola a tothom. I disculpes pel retard d’avui, de manera excepcional, pel retard del Ple,
però bueno, crec que el fet s’ho mereixia.
Doncs passem al primer punt de l’ordre del dia. Hi estem tots d’acord?
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 5)
Ø Sotmesa l’acta número 5 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:
“Assabentats i consternats per l’accident ocorregut aquest matí a la nostra vila i que ha provocat la
mort d’un nadó i ferit greument la seva mare.
En ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
RESOLC:
PRIMER.- DECRETAR la suspensió de tots els actes públics lúdics i festius , programats per a la
celebració de la festa de Sant Pere.
SEGON.- DECRETAR com a dies de dol el dia 30 de juny i 1 de juliol.
TERCER.- DECRETAR que la bandera de l’edifici consistorial onegi a mig pal amb crespo negre durant
els dos dies de dol.
QUART.- MANIFESTAR als pares, germans i familiars , la condolença de la Corporació pel luctuós
succés.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que es
celebri i guardar un minut de silenci a l’inici del mateix.“
La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords:
“Vist que l’article 3 de la de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, estableix
que “Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con
sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.”

Vist que l’article 4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Jurídic de les
Entitats Locals estableix que “1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y
dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y
las islas:
a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.”
Vist que l’article 49 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat per Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril estableix que “L’Ajuntament, en exercici de la seva autonomia organitzativa, pot
crear altres òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas la organització bàsica
determinada per les lleis. La creació dels òrgans complementaris ha de respondre als principis
d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana”.
Vist el que estableix l’article 5.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic en
quant “Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su propio ámbito competencial, las
unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades
derivadas de su organización.”
Vist el que estableix l’article 21.1 a) i d) LBRL en quant és competència de l’Alcalde “Dirigir el gobierno
y la administración municipal” (indelegable) i “Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras
municipales” (delegable)
Vist el que estableix l’article 13.1 de la llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i procediment
administratiu de les administracions públiques de Catalunya en quant “Los órganos colegiados,
cualquiera que sea la naturaleza de sus funciones, se rigen en cuanto a su composición, funciones y
funcionamiento por las normas específicas o los convenios que los crean o regulan, y les son de
aplicación preferente las disposiciones de los artículos 14.2, 17.4 y 5, 18.4 y 19.3. En defecto de
regulación propia, se rigen por las demás normas contenidas en el presente capítulo.”
Vist que amb la voluntat de servir amb objectivitat els interessos generals i amb la intenció de
respondre als principis bàsics d’actuació administrativa de eficàcia, celeritat, eficiència i economia
administrativa es va considerar necessari i convenient dotar a la Corporació d’un nou òrgan
complementari de caràcter col·legiat sense atribució resolutòria que dugués a terme l’estudi, informe
i consulta dels assumptes que havien de ser sotmesos a la decisió de la Junta de Govern Local i amb
aquesta finalitat es va dictar en data 23 de juny de 2015 un decret d’Alcaldia de creació de la
Comissió Assessora de la Junta de Govern Local.
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
HE RESOLT
1. MODIFICAR EL NOMBRE DE MEMBRES DE PLE DRET de la Comissió Assessora de la Junta de
Govern Local d’aquest Ajuntament ampliant-la de 5 a 6 membres per la incorporació del Sr.
GINÉS MARÍN MARÍN, establint que la composició actual d’aquest òrgan col·legiat és la següent:
-

Presidenta: Sra. Ana Maria Cuello Ladevesa
Vocals:
o Sr. Carles Medina Vilalta

o
o
o
o

Sr. Alejandro Costa Urigoitia
Sr. Inmaculada Fernández Martínez
Sra. Josi Duran Cutillas
Sr. Ginés Marín Marín

Secretària: Sra. Mireia Boté Massagué (suplent: Sr.Antonio López Martínez)
2. NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades als efectes escaients.”
La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords:
“D’acord amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny de Règim
Electoral General, el dia 13 de juny de 2015 es va constituir la Corporació Municipal resultant de les
eleccions locals del dia 24 de maig de 2015.
En data 13 de juny de 2015, va prendre possessió del càrrec de regidor el SR. GINÉS MARÍN I MARIN,
adscrit al grup polític de PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, amb les competències, honors i
prerrogatives que li atribueix la legislació vigent.
En data 13 de juny de 2015, va prendre possessió del càrrec d’alcalde el SR. JOSEP TRIADÓ I BERGÉS,
amb les competències, honors i prerrogatives que li atribueix la legislació vigent.
En data 23 de juny de 2015, mitjançant el corresponent Decret d’Alcaldia es van atorgar les
competències dels àmbits de gestió dels assumptes relatius a PARTICIPACIÓ SEGURETAT CIUTADANA I
GOVERNACIÓ al regidor Sr. MARC TINTORÉ SERRA.
En data 30 de gener de 2017, mitjançant el corresponent Decret d’Alcaldia, es va designar el regidor
SR. GINÉS MARÍN MARÍN com a regidor adjunt de les regidories de PARTICIPACIÓ CIUTADANA I
DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ (regidora competent: SRA. IMMACULADA FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ).
Vist el que estableix l’article 7 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel Ple Municipal de data 30
de setembre de 1985, el qual es transcriu a continuació:
Art. 7è.- L’Alcaldia, prèvia petició del corresponent Tinent d’Alcalde, o d’ofici quan ho consideri
adient i necessari, podrà mitjançant Decret, designar regidors adscrits a determinades àrees
polítiques funcionals, la comesa dels quals serà la funció, col·laboració permanent i el suport a
la tinença d’Alcaldia, quant a la seva petició executiva i sota les directrius que se li marquin.
Atès allò establert a l’article 43 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals aprovat per RD 2568/86 de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major
celeritat i eficàcia la gestió municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a la designació
d’un regidor adjunt als àmbits de gestió delegats al regidor Marc Tintoré Serra en data 23 de juny de
2015.
Per la qual cosa, fent ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
HE RESOLT:
PRIMER.- DESIGNAR REGIDOR ADJUNT al Sr. GINES MARÍN MARÍN del grup municipal PSC, a les
regidories de SEGURETAT CIUTADANA I GOVERNACIÓ.

1. Àmbits de col·laboració:
a. SEGURETAT CIUTADANA I GOVERNACIÓ (regidor competent: SR. MARC TINTORÉ
SERRA): Policia Local i Seguretat Ciutadana.- Ordenació i regulació del trànsit.Tramitació i resolució de les multes de trànsit. -Cens electoral.- Padró d’habitants.Relació amb altres ens públics en matèria de governació.- Aplicació de les normes i
ordenances i realització d’inspeccions i revisions.- Protecció Civil i extinció d’incendis. Relacions amb altres ens Públics en matèria de Protecció Civil.
2. Les tasques que se li atribueixen seran les de col·laboració permanent i suport a la regidora de
les àrees esmentades.
SEGON.- MANTENIR la designació que es va fer en data 30 de gener de 2017 a favor del regidor SR.
GINÉS MARÍN MARÍN com a regidor adjunt en l’àmbit de col·laboració dels assumptes relatius a
DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
TERCER.- La present designació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE LA PRESENT
RESOLUCIÓ, prèvia acceptació de la designació per part del regidor interessat.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva publicació al
BOP de Barcelona, al web municipal i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.”
La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords:
“D’acord amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny de Règim
Electoral General, el dia 13 de juny de 2015 es va constituir la Corporació Municipal resultant de les
eleccions locals del dia 24 de maig de 2015.
En data 13 de juny de 2015, va prendre possessió del càrrec de regidor el SR. JOSEP FONT I VIVES,
adscrit al grup polític d’ESQUERRA REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM), amb les
competències, honors i prerrogatives que li atribueix la legislació vigent.
En data 13 de juny de 2015, va prendre possessió del càrrec d’alcalde el SR. JOSEP TRIADÓ I BERGÉS,
amb les competències, honors i prerrogatives que li atribueix la legislació vigent.
En data 23 de juny de 2015, mitjançant el corresponent Decret d’Alcaldia es van atorgar les
competències dels àmbits de gestió dels assumptes relatius a PARTICIPACIÓ SEGURETAT CIUTADANA I
GOVERNACIÓ al regidor Sr. MARC TINTORÉ SERRA.
En data 23 de juny de 2015, mitjançant el corresponent Decret d’Alcaldia, es va designar el regidor SR.
JOSEP FONT I VIVES com a regidor competent de les regidories d’ACTIVITATS, INDÚSTRIA, TERRITORI,
URBANISME I OBRES, VIA PÚBLICA, EDIFICIS MUNICIPALS I ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I
RECURSOS HUMANS.
Vist el que estableix l’article 7 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel Ple Municipal de data 30
de setembre de 1985, el qual es transcriu a continuació:
Art. 7è.- L’Alcaldia, prèvia petició del corresponent Tinent d’Alcalde, o d’ofici quan ho consideri
adient i necessari, podrà mitjançant Decret, designar regidors adscrits a determinades àrees

polítiques funcionals, la comesa dels quals serà la funció, col·laboració permanent i el suport a
la tinença d’Alcaldia, quant a la seva petició executiva i sota les directrius que se li marquin.
Atès allò establert a l’article 43 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals aprovat per RD 2568/86 de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major
celeritat i eficàcia la gestió municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a la designació
d’un regidor adjunt als àmbits de gestió delegats al regidor Marc Tintoré Serra en data 23 de juny de
2015.
Per la qual cosa, fent ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
HE RESOLT:
PRIMER.- DESIGNAR REGIDOR ADJUNT al Sr. JOSEP FONT I VIVES del grup municipal ERC-AM, a les
regidories de SEGURETAT CIUTADANA I GOVERNACIÓ.
1. Àmbits de col·laboració:
a. SEGURETAT CIUTADANA I GOVERNACIÓ (regidor competent: SR. MARC TINTORÉ
SERRA): Policia Local i Seguretat Ciutadana.- Ordenació i regulació del trànsit.Tramitació i resolució de les multes de trànsit. -Cens electoral.- Padró d’habitants.Relació amb altres ens públics en matèria de governació.- Aplicació de les normes i
ordenances i realització d’inspeccions i revisions.- Protecció Civil i extinció d’incendis. Relacions amb altres ens Públics en matèria de Protecció Civil.
2. Les tasques que se li atribueixen seran les de col·laboració permanent i suport a la regidora de
les àrees esmentades.
SEGON.- MANTENIR la designació que es va fer en data 23 de juny de 2015 a favor del regidor SR.
JOSEP FONT I VIVES com a regidor competent en els àmbits dels assumptes relatius a ACTIVITATS,
INDÚSTRIA, TERRITORI, URBANISME I OBRES, VIA PÚBLICA, EDIFICIS MUNICIPALS I ORGANITZACIÓ
ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS.
TERCER.- La present designació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE LA PRESENT
RESOLUCIÓ, prèvia acceptació de la designació per part del regidor interessat.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva publicació al
BOP de Barcelona, al web municipal i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.”
3. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. LUIS TORRENS PUIG
Sr. Alcalde: Molt bé, ara, com sabeu, fa dos Plens hi va haver doncs, el regidor Pedro Bailón va
manifestar la seva incompatibilitat, i deixava l’acta de regidor, i en aquest moment farem la presa de
possessió del càrrec del senyor Lluís Torrens Puig.
Si de cas, que prengui seient.
La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords:

“D’acord amb l’article 7 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals aprovat per Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, els regidors que resultin proclamats
electes han de presentar la seva credencial davant la Secretaria General.
D’acord amb l’article 30 de l’esmentat Reglament i l’article 75.7 de la Llei de Bases de règim local, llei
7/85 de 2 d’abril, tots els membres de la Corporació tenen el deure de formular, davant el registre,
declaració d’interessos abans de prendre possessió del seu càrrec.
A petició de l’Ajuntament de Premià de Dalt, en data 2 de juliol de 2018, la Junta Electoral Central ha
lliurat la credencial de regidor d’aquesta Corporació a favor del Sr. Luis Torrens Puig.
En data 6 de juliol de 2018, el Sr. Luis Torrens Puig, ha presentat davant la Secretària les declaracions
d’interessos en relació amb possibles incompatibilitats, activitats que proporcionin o puguin
proporcionar ingressos econòmics i béns i drets patrimonials, no apreciant-se cap incompatibilitat per
a l’exercici del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Premià de Dalt.
Així doncs, i com a requisit indispensable per a l’adquisició de la plena possessió del seu càrrec, es
procedeix per part de l’Alcalde a la formulació del jurament o promesa del càrrec de conformitat amb
el Reial Decret 707/79 de 5 d’abril.”
Sr. Alcalde: Senyor Luis Torrens Puig, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Premià de Dalt, amb lleialtat al Rei,
i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?
Sr. Torrens: Sí, lo juro.
Sr. Alcalde: Molt bé, senyor Torrens, benvingut. Sort i encerts.
Sr. Torrens: Gracias.

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS
4. MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT DE
L’EXERCICI 2018
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del 13 de novembre de 2017, va aprovar el catàleg de
llocs de treball d’aquesta corporació per a l’exercici 2018.
Atès que la persona que actualment ocupa en propietat i amb caràcter accidental els llocs de treball
de TAE intervenció i d’interventora, respectivament, ha manifestat verbalment la seva voluntat de
passar a prestar els seus serveis professionals a una altra administració a partir del mes de setembre
d’enguany, i examinat l’informe jurídic emès al respecte en data 25 de juny de 2018 a través del qual
es posa de manifest la necessitat de modificar els complements específics dels esmentats llocs de
treball per tal d’adequar la seva retribució a la valoració de llocs de treball efectuada.

La Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, prorrogada pel
2018, estableix en l’article 18.Dos que:
“En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar
un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.”
Atès que l’article 18.Set de la referida Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2017 preveu que:
“Lo dispuesto en los apartados anteriores deben entenderse sin perjuicio de las adecuaciones
retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los
puestos de trabajo, por la variación del número de festivos asignados a cada programa o por el grado
de consecución de los objetivos fijados al mismo.”
Atès que ens trobem davant un dels supòsits d’excepcionalitat previstos en l’article 18.Set de la Llei
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, prorrogada pel 2018,
donat que els increments retributius proposats tenen caràcter singular i excepcional i venen motivats
per la necessitat d’efectuar l’adequació retributiva dels llocs de treball d’interventor/a i de TAE
intervenció a la valoració efectuada.
Examinats els informes emesos al respecte pel departament jurídic i pel d’intervenció i atès que
aquest fet suposa la modificació del catàleg de llocs de treball aprovats pel Ple de l’Ajuntament en la
sessió ordinària del 13 de novembre de 2017.
Per tot el que s’ha exposat, de conformitat amb els informes emesos al respecte així com la
fiscalització i conformitat prèvia efectuada pel departament d’intervenció i d’acord amb el que
disposen els articles 52.2j) i 283 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 29, 31 i 54 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals a Catalunya i, en
virtut de les competències que m’han estat delegades per decret de l’Alcaldia de data 23 de juny de
2015, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
1. MODIFICAR el catàleg de llocs de treball d’aquesta Corporació, per a l’exercici 2018, en el sentit de
fer constar que, a partir de l’1 de setembre de 2018, els llocs de treball que es relacionen a
continuació passen a tenir les retribucions i els complements anuals que es detallen a continuació
a l’efecte d’adaptar les retribucions dels esmentats llocs de treball a la valoració efectuada:
Denominació del Lloc de Treball

CD

Retribució

C. Específic

65 Interventor

22

22.253,84 €

30.864,40 €

189 TAE Intervenció

22

22.253,84 €

14.411,32 €

2. MODIFICAR el catàleg de llocs de treball d’aquesta Corporació, per a l’exercici 2018, en el sentit de
fer constar que el lloc de treball 199 de Cap de SSTT i Coordinador de Plans Estratègic es proveirà
pel sistema de concurs restringit en comptes de per lliure designació.
3. COMUNICAR el present acord al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya en el termini de 30 dies comptats a partir de la data de la seva
aprovació.
4. NOTIFICAR el present acord als representants del personal funcionari d’aquesta corporació.”
Sr. Alcalde: En la informativa es va comentar aquest tema, si hi ha algun tema a comentar, voleu
intervenir?
Sr. Ruffo: Bona nit. Es va comentar que hi havia un tema, on el text no havia d’estar, o no estava ben
escrit, o no era correcte, al final s’ha decidit mantenir el que en principi no era correcte. Per quina
raó?
Sr. Font: A veure, el tema que estava escrit, allò era correcte. En el seu moment la secretària em
sembla que va fer un apunt amb un tema molt concret, però després va entendre que estava
correcte.
El dallò és, no sé a quin tema més et refereixes. Si tens alguna cosa, quin és el tema que creus?
Sr. Ruffo: No, nosaltres no creiem ningún tema, hi havia un, al text.
Sr. Alcalde: Perdoneu, hi havia un tema de dates, que posava 1 de setembre, i el fet era que, com que
la interventora actual ens ha comunicat que segurament l’1 de setembre deixaria aquest lloc, per això
s’ha posat amb aquesta data, perquè no hi hagi un solapament de les dues places.
Voleu fer alguna intervenció més?
Estem d’acord amb la proposta?
Ø Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM, PP i CRIDA) dels
membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat dels
presents.

MOCIONS
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A L’ANUNCI DE LA FI D’ETA. (R.E.
E/003801-2018, DE DATA 03/07/2018)
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 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.- Trasladamos nuestra gratitud a todas aquellas instituciones, entidades cívicas y personas
que se han implicado en la lucha contra la banda Terrorista ETA y han trabajado por alcanzar la paz.
TERCERO.- 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.

CUARTO.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.
QUINTO.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: Voleu afegir-hi alguna cosa?
Sr. Ruffo: Bé, gràcies, senyor Alcalde.
En primer lugar, agradecer, esta moción ya la habíamos presentado en el pasado Pleno, la dejamos
encima de la mesa para consensuarla, creo que la consensuamos.
Al final 15 de los 17 concejales que forman este Pleno estábamos de acuerdo, y el primer punto
agradecer al señor Tintoré que se comprometió a llamarnos y a consensuar la moción, y ni siete días
pasaron y lo hicimos.
En segundo lugar, sí es cierto que lo estuvimos hablando, en una Junta de Portavoces extraordinaria,
llegamos a un acuerdo, donde tanto los partidos de Esquerra, PSC, Partido Popular, 15 regidores de
los 17 que formamos el Pleno, como he dicho, estábamos de acuerdo.
Sí es cierto que los compañeros de la Crida añadieron varias enmiendas, una enmienda fue aceptada,
fue incluida, y suficiente, seguramente, bajo su punto de vista.
Antes de entrar al Pleno hablábamos de dejarla otra vez encima de la mesa para poder aprobarla
todos por unanimidad.
Creemos que es importante una moción como esta, aprobarla por unanimidad, pero nosotros vamos
a seguir en esta línea de, pues, un poco dejarla otra vez encima de la mesa para poder hablarla, para
consensuarla, pero sobre todo, y lo decimos a partir de la moción que tenemos, una moción que creo
que está al 95% de acuerdo este Pleno, y trabajar a partir de esta.
Valorar, añadir algún punto más, que estemos de acuerdo todos, que no se excluya a ningún partido,
y finalmente, en el mes de septiembre, podamos aprobarla entre todos los partidos que forman este
Pleno.
Gracias.
Sr. Alcalde: Molt bé, doncs entenc que es retira i la deixem sobre la taula per acabar-la de consensuar.
Sr. Tintoré: Sí, bona nit.

Primer agrair el gest en aquest cas al Partit Popular, el que sí que dèiem, com que amb la moció,
sembla ser que ens és més complex acabar-nos de posar d’acord, i que veiem que el tema és
suficientment important, doncs perquè això fer-ho, sobretot tots els grups municipals, dèiem més que
fos una declaració institucional, d’acord?, de posicionament d’Ajuntament envers el tema d’ETA, més
que una moció, que és el que després de la reunió hem comentat, i així us he traslladat.
Igualment, agrair el gest.
Sr. Alcalde: Voleu afegir-hi alguna cosa per part de la Crida?
Sr. García: No, simplement això, agrair el gest de retirar-la, i entenem això, que una moció amb un
tema com aquest, que ha de ser global, podem arribar a un acord entre totes les forces d’aquest
Ajuntament i fer una cosa més consensuada.
Per tant, en aquesta línia, seguirem.
Sr. Alcalde: Bé, doncs la deixem sobre la taula, agrair als portaveus aquesta voluntat de consens i
encoratjar-vos que continueu en aquesta línia.
Ø A proposta del Grup Municipal del Partit Popular, s’acorda DEIXAR SOBRE LA TAULA la present moció.

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A REBUTJAR LA CREACIÓ D’UN
PRODUCTE PANEUROPEU DE PENSIONS INDIVIDUALS (PEPP), PROPOSAT PER LA COMISSIÓ
EUROPEA. (R.E. E/003701-2018, DE DATA 28/06/2018)
*En aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Antoni López Guillén, regidor del Grup Municipal del PDeCAT,
abandona la Sala de Plens amb el permís del President.
Sr. Alcalde: Si de cas, llegim els acords, llavors sé que hi ha una persona entre el públic que vol
explicar-ho. Doncs primer llegim la proposta d’acord i després us donem la paraula per poder
explicar-la. Gràcies.
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“Al juny de 2017 la Comissió Europea (CE) va trametre al Parlament Europeu (PE) una Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre un producte paneuropeu de pensions individuals
(PEPP). De la proposta es dedueix que:
1- El PEPP té com a primer objectiu la creació d'un mercat de capitals europeu dins el "Pla d'acció de
la Comissió per a la creació d'un mercat de capitals de setembre de 2015". La proposta de la CE
afirma que "Un mercat de pensions europeu de tercer pilar més gran impulsaria també l'aportació de
fons d'inversors institucionals". El PEPP no és, per tant, un instrument de protecció social, sinó un
mecanisme d'acumulació de capitals.

2- CE renúncia a l'objectiu que les pensions públiques siguin suficients, "l'Informe sobre l'adequació de
les pensions de 2015 va concloure que l'augment dels estalvis addicionals ... destinats a la jubilació
podria ... mitigar les repercussions d'unes pensions més baixes dels règims públics en alguns Estats
membres ... les pensions complementàries podrien tenir un paper clau en els ingressos per jubilació,
en particular quan les pensions públiques puguin ser inadequades".
3- Per promoure la subscripció del PEPP la CE exigeix que s'estableixin als Estats membres
desgravacions fiscals, "Per tal d'animar els Estats membres a concedir una desgravació fiscal als PEPP,
la Comissió ha adoptat, juntament amb la present proposta, una Recomanació sobre el tractament
fiscal dels productes de pensions individuals, inclòs el producte paneuropeu de pensions individuals ".
Les desgravacions fiscals per les aportacions als plans de pensions individuals són molt regressives.
Les treballadores i treballadors de salaris baixos no poden destinar cap quantitat a plans de pensions i
per tant no desgraven. Són els perceptors d'alts salaris i rendes del capital els que poden fer grans
aportacions i desgravar.
4- El PEPP obre un enorme espai per a la valorització del capital financer. El valor de mercat de les
pensions individuals és de 0,7 bilions d'euros. La CE calcula que, sense la introducció del PEPP,
augmentarà fins a 1,4 bilions el 2030 i, de introduir-se el PEPP, fins a 2,1 bilions. El seu principal
objectiu no és garantir unes pensions dignes per a les treballadores i treballadors en l'edat de la
jubilació, sinó com la Proposta repeteix una i altra vegada, "Obtenir més capital i canalitzar-lo cap a
inversions europees a llarg termini en l'economia real". No obstant això, hauria de ser el sector públic,
a través d'un pressupost europeu molt més gran que l'actual, el responsable de decidir i executar les
inversions necessàries per a l'economia i la societat europees, per exemple, per a la transició a un
sistema energètic descarbonitzat.
5- La Comissió Europea (CE) emmarca el PEPP en la promoció de la innovació financera, "promoure un
entorn que estimuli la innovació en el sector de productes financers ... la qual cosa pot contribuir al
seu torn a la prestació de pensions adequades, segures i sostenibles ". Hem de recordar que la
innovació financera va estar en l'origen de la crisi financera que va explotar amb violència el 2007
provocant en les economies dels països capitalistes desenvolupats la major crisi econòmica i social des
de la Segona Guerra Mundial. A més, la innovació financera no garantirà pensions segures, sinó que
contribuirà a l'acumulació de capitals a la recerca de valoració i de la inestabilitat financera que es va
desencadenar a partir dels processos de financiarització de l'economia capitalista mundial. El
despropòsit i la irresponsabilitat arriba al màxim quan la CE suggereix la inversió en "instruments
derivats" d'altíssim risc i que contribueixen a incrementar de manera exponencial la probabilitat i
gravetat de les crisis financeres.
6- La CE explica que el PEPP permetrà "garantir que els consumidors siguin plenament conscients dels
elements clau del producte". La rendibilitat, o la manca de rendibilitat, dels productes financers és
essencialment incerta. Cal recordar que en l'origen de la crisi de 2007 hi ha la creació i venda de
productes financers complexos construïts sobre hipoteques subprime. Les tres grans agències de
qualificació, Standard & Poor's, Moody i Fitch, els havien adjudicat a aquests productes la qualificació
d'AAA, màxima solvència, setmanes abans que el seu valor es reduís a 0. Alan Greenspan, president
llavors de la Reserva Federal i màxim guru de les finances mundials, va reconèixer "encara que era
conscient que moltes d'aquestes pràctiques estaven tenint lloc, no tenia ni idea del significatives que
havien arribat a ser fins massa tard ". Amb aquests antecedents pretendre que les treballadores i

treballadors "siguin plenament conscients dels elements clau del producte" i dels riscos que corren
només pot ser incompetència o cinisme.
7- La CE enumera els promotors del PEPP, "bancs, companyies d'assegurances, gestors d'actius, fons
de pensions d'ocupació, empreses d'inversió". D'aprovar pel PE el PEPP, es produirà un desviament de
possibles cotitzacions socials que podrien augmentar els ingressos dels sistemes públics de pensions a
empreses privades que obtindran importants beneficis.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Demanar a la Comissió Europea que retiri la proposta del PEPP.
SEGON.- Demanar al Govern Espanyol que proposi i doni suport a la retirada d'aquesta proposta al
Consell Europeu.
TERCER.- Demanar als Grups Parlamentaris europeus que rebutgin aquesta proposta de regulació
quan surti a debat.
QUART.- Demanar al Govern Espanyol i als Grups Parlamentaris de la Comissió Europea que estudiïn
les mesures necessàries perquè els sistemes públics de pensions garanteixin unes pensions dignes i
suficients.
CINQUÈ.- Demanar al Govern Espanyol i als Grups Parlamentaris de la Comissió Europea que
promoguin l'eliminació de les desgravacions fiscals de les aportacions als fons de pensions privats.
SISÈ.- Publicar i difondre aquests acords, i fer-los arribar a la Marea Pensionista.”
Sr. Alcalde: Si us podeu, abans de començar, identificar.
Sr. Albert (representant de Marea Pensionista): Bona tarda a tothom. Soc Xavier Albert, de Marea
Pensionista de Premià.
Ya nos conocemos.
Bien, agradecer a todos, agradecer a la Crida que nos ha abierto la puerta a presentar esta moción en
el Ayuntamiento. Agradecer a los partidos políticos que componen este Consistorio de la
receptividad.
Agradecer a los partidos políticos la receptividad que han mostrado a la presentación de esta moción.
Y si conseguimos los apoyos estaremos agradecidos a todos los que nos apoyen en este momento.
Bien, nosotros somos el Grupo de Marea Pensionista, es un movimiento social que ha desarrollado a
nivel estatal unas propuestas que están representadas en un manifiesto de nueve puntos, de los
cuales los que vamos a plantear hoy precisamente es uno que hace referencia al sostenimiento de las
pensiones públicas, que es lo que pensamos, que sean sostenibles y que sean dignas.
Esto es lo que buscamos.

Bien, a nivel local, Premià de Mar y Premià de Dalt, por razones operativas, vamos juntos. Entonces,
esta moción la presentamos en conjunto para ambos municipios.
Voy a seguir un poco el argumentario que me había preparado, porque me resultará más sencillo.
Marea Pensionista de Premià engloba los municipios de Premià de Dalt y Premià de Mar, por razones
operativas.
La moción que presentamos es de ámbito estatal y da respuesta al punto 7 que propone avanzar
hacia un modelo de pensión y salario mínimo por encima de 1.080 euros establecidos en la Carta
Social Europea.
Nuestro objetivo es que las pensiones públicas sean suficientes y sostenibles.
Los Planes Paneuropeos de Pensiones Individuales que propone la Comisión Europea se crean para
complementar las pensiones públicas, dado que se espera que estas cada vez sean más insuficientes.
Las pensiones públicas, en este entorno socioeconómico cambiante que estamos viviendo, están
sometidas a retos que son de índole demográfico, con bajas tasas de natalidad y políticas de
protección familiar insuficientes, de discriminación de la mujer en edad fértil en el mercado del
trabajo, de precariedad laboral, alta tasa de temporalidad, bajos salarios, bajas cotizaciones y
reformas fiscales regresivas, etcétera.
Un modelo productivo que precisa de menos mano de obra, incluso la cualificada, y la dificultad de
encontrar modelos alternativos que den respuesta a las necesidades laborales de la sociedad.
La tercera pata, que es de lo que hoy vamos a hablar.
La sustitución de servicios y prestaciones públicas se realiza mediante una guerra prolongada de
posiciones. Los poderes económicos no electos utilizan tres tácticas:
Redacción por un cuerpo de expertos que brinda consejos e ideas sobre problemas políticos o
económicos específicos y organismos de gobierno, como institutos de estudios económicos, FEDEA,
Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera, de informes en los que se pone en tela de
juicio la viabilidad de los sistemas públicos de protección social y se propone complementarlos con
servicios y prestaciones privados.
Esto lo estamos viviendo en los últimos años. Yo desde que me jubilé he ido viendo como en la
prensa salía periódicamente artículos que hablaban pues que la presión sobre este mes un 3%, y ya
va por tal cantidad, o sea, poco a poco, van creando una sensación de que eres costoso.
Segundo: Difusión masiva y constante de estos informes en los medios de comunicación de masas
hasta producir un shock en la población. Se trata de convencer a la juventud de que “yo no cobraré
una pensión”.

Si hoy conseguimos aquí, en este Pleno, arrancar del cerebro esta idea de todos los que nos estáis
escuchando, vamos por buena línea.
Y tercer punto, es el que viene, la promoción y aprobación de reformas, por órganos electos de
gobiernos estatales, el Parlamento Europeo, o no electos, como la Comisión Europea.
Uno de estos informes se publicó en el año 94 y es del Banco Mundial y proponía sustituir
gradualmente los sistemas públicos de pensiones por otro sistema basado en tres pilares, dos
obligatorios, uno público y otro de gestión privada, y un tercer pilar voluntario y también de gestión
privada.
Se trata de que las pensiones públicas deberían ser de tamaño modesto para dejar espacio a los
fondos privados de capitalización que permitirían la acumulación de capitales y el desarrollo de los
mercados financieros.
La moción que hoy presentamos responde solo a los Planes Paneuropeos de Pensiones Individuales, y
son el tercer pilar que recomienda el informe del Banco Mundial.
Son instrumentos para desarrollar un mercado único de capitales en todo el territorio de la Unión
Europea y no un mecanismo de protección social.
El plan nace para complementar las pensiones públicas, dado que estas cada vez serán más
insuficientes.
La Comunidad Europea ha adoptado una recomendación sobre el tratamiento fiscal de estos planes
vía desgravación fiscal, para hacerlos más atractivos.
Tal y como está planteada, es una medida regresiva, ya que no va en la línea de mejorar los ingresos
de las pensiones públicas, para hacerlas sostenibles, sino que estimula la desigualdad.
Es una medida que beneficia a los trabajadores con rentas altas o a las rentas de capital, y perjudica a
los que tienen una economía menor con menor poder adquisitivo y una capacidad de ahorro más
limitada.
Es por esta razón por la que nos dirigimos al Pleno para que apoyen esta moción de rechazo y la
hagan llegar al Gobierno del Estado, a los grupos parlamentarios europeos, mostrando la posición de
los ciudadanos de base, los pensionistas.
Gracias.
Sr. Alcalde: Muchas gracias, señor Albert.
Ahora, cuando se ha levantado ya le he conocido. Recuerdos a su hijo, gran jugador de básket.
I si de cas passem, per part del Partit Popular, comentaris.
Sr. Torrens: Bueno, aquesta moció presentada pels senyors de la Crida,
Esta moción presentada por ustedes y presentada por el señor Xavier, de Marea Pensionista.
Desde el Partido Popular de Premià de Dalt creemos firmemente en la libertad económica y de
empresa como uno de los pilares esenciales de la sociedad libre y europea. No es nuestra intención
entrar en debates inocuos en este Pleno, ni en apoyar o desacreditar políticas que no son
competencia de este Pleno, y son competencia de entes políticos superiores al de este consistorio.
Hoy en día un jubilado en España recibe a día de hoy entre un 50 y un70% del salario que percibía
como trabajador, aproximadamente, siendo este un porcentaje alto en comparación con otros
estados europeos.

Es cierto que en la actualidad nuestro sistema de pensiones se enfrenta a distintas reformas, retos
provocados por el envejecimiento de la población, crisis financiera, bajo crecimiento económico y los
bajos tipos de interés.
Entendemos que el producto Paneuropeo de Pensiones Individuales propuesto por la Comisión
Europea es ante todo una buena iniciativa, no como alternativa al sistema de pensión social estatal,
sino complementario al mismo. Es decir que lo que vendría, no te quita, digamos, retribución de la
jubilación, sino que es complementaria, y cada uno, con el capital privado, puede hacer lo que le
interese.
Hoy en día hay planes de pensiones en España complementarios al sistema de previsión social
público.
Creo que meternos en si esto no es correcto, o es menos correcto, creo que ahora no, entiendo,
entendemos desde el Partido Popular que no debemos meternos en esto.
Bueno, por otro lado, todos los planes de pensiones privados tienen una desgravación fiscal de IRPF,
que esto es un punto que la moción trata, en su mayoría, todos los planes de pensiones privados
tienen una desgravación fiscal de IRPF, aunque nuestra postura es que sí que es insuficiente, como no
puede ser de otra forma, pero el Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales también deberá
conllevar tal desgravación.
Señores de la Crida afirman que la Comisión Europea exige que los estados miembros deben
incorporar en su legislación fiscal desgravaciones. Luego, cogemos la recomendación de la Comisión,
y en ningún momento lo exige, esta deducción fiscal, sino que simplemente lo recomienda.
Primero el título, es una recomendación, tenemos aquí una copia, es una recomendación, y luego
constantemente, en la nota, habla de recomendación, recomendación, recomendación.
La propuesta de la Comisión brinda a los proveedores de pensiones, también, que son su producto
financiero y que se venderá, lo podrán vender seguros, bancos, etcétera, estos proveedores podrán
ofrecerlo en toda Europa, y el que lo contrate podrá tener este producto aquí como en Francia como
en Inglaterra, como en Alemania. Yo creo que es un producto interesante e innovador, también.
Este tipo de pensión individual voluntaria está concebido para ofrecer a los ahorradores más
opciones cuando guardan dinero para la jubilación, así como productos más competitivos. Eso sí,
siempre complementario y protegiendo lo que es la pensión de jubilación pública, que es la postura
que tenemos desde el Partido Popular.
Bueno, por ello, desde el grupo del Partido Popular votaremos en contra de esta moción.
Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Torrens, passem als companys de la Crida. Senyor García.
Sr. García: Bé, a mi, de fet m’agradaria demanar la paraula perquè puguin respondre ells, no sé si es
podria.
Sr. Alcalde: Em diu la secretària que no.
Sr. García: En tot cas, primer, per no importar-vos el tema, i pensar que no hauríem de tocar aquest
tema, crec que us heu esplaiat bastant, i com que és la primera intervenció també ho entenc, no
passa res, però igual com la moció anterior tampoc era un tema del propi poble, doncs en aquest cas,
de fet, potser encara té més afectació que l’altre, no?
Per tant, no hi veig el problema.
Nosaltres simplement dir que agraïm a la Marea Pensionista que presentin aquesta moció en el Ple i
que es pugui engegar un debat sobre aquest tema, esperem, abans que re, ja dic que esperem que

surti votada favorablement, perquè creiem que és interessant que des dels municipis ens posicionem
i donem suport a aquestes iniciatives de la societat civil.
I d’altra banda, doncs, simplement nosaltres creiem que el que s’ha de fer és garantir els sistemes de
pensions públiques i buscar la manera d’assegurar aquesta garantia, i no fomentar plans de pensions
privats, a més involucrant-hi fons d’inversió que poden arribar a provocar problemes, i bé, inversions
tòxiques que poden recordar-nos els orígens de la crisi econòmica, perquè només de llegir algunes de
les recomanacions que dona Comissió Europea, doncs esgarrifa.
També això de recomanacions, sí, són recomanacions, però també eren recomanacions doncs per
exemple quan la senyora Merkel recomana a alguns estats que facin certes coses, sí, són
recomanacions, però em sembla que en el fons potser no ho són tant.
Jo no entraria gaire més en discussió, esperem que la resta ho vegeu positivament, o que ho acabeu
de veure positivament ara, i res, simplement això, agrair-vos a la Marea que pugueu introduir
aquests temes i tot el nostre suport.
Sr. Font: Bé, jo, després d’haver sentit l’explicació que ha donat el Xavi, crec que poques coses més es
poden afegir. Nosaltres pensem des d’Esquerra de donar suport a aquesta moció, així com en contra
del que ha estat dient el PP, a mi m’agradaria sapiguer el treballador, avui, que la majoria és un
mileurista, de quina manera es pot beneficiar i de quina manera es pot crear una pensió, una tercera
pensió, és impossible.
Això sortirà en aquests que estan guanyant molts calés, que ja no necessiten ni pensió.
El que sí sabem tots que als 65 anys hi arribem amb una mica de sort. A vegades en passen dos, en
passen quatre, però què menys que puguem tindre una pensió més o menys digna.
Preguntem-ho als pensionistes que estan cobrant 600-700 euros, que han de pagar el lloguer, han de
pagar la llum, els queden quatre pessetes per menjar.
Ja no són ni euros, o sigui que jo, des d’Esquerra, crec que donarem tot el suport a aquesta moció, i
penso que s’ho haurien de fer mirar una miqueta més, que el capital és el capital, i es miren les seves
coses.
Si nosaltres de mica en mica no anem defensant la situació del treballador, que som molts, i arriba a
un moment que el poder adquisitiu de la gent gran és molt petit, i a sobre encara tenen a vegades
nets i fills, que se’ls ha d’ajudar amb la situació que estem passant, dintre del territori espanyol.
Espero que algun dia canviï, si més no, que canviï tota la part de la República a Catalunya.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé, passem al PSC.
Sr. Monleón: Sí, nosaltres també hi votarem a favor, perquè som un partit d’esquerres i estem a
favor de la sanitat pública, estem a favor de l’educació pública, i per supost que estem a favor de les
pensions públiques.
A banda que, com s’ha comentat aquí, a les pensions privades hi poden accedir la gent de rendes una
mica més elevades, perquè la gent que guanya 1.000 euros, o menys, és impossible que puguin fer
aquest tipus de tractament.
I evidentment, si la gent vol fer pla de pensions, em sembla perfecte. Únicament, el que no poden
tindre és beneficis fiscals, que d’alguna manera perjudiquen les pensions públiques.
A més hi ha un altre tema. Estos grupos financers basaran la seva política exactament igual que amb
el que ha passat fa uns anys en Estats Units, amb la Lehman Brothers, que es van quedar quantitat de

milions de pensionistes sense la pensió. Per tant, és un tema que no ens agrada, jo crec que tenim
que tindre unes pensions públiques potents, i suficients, efectivament.
Únicament una data, Lluís, efectivament, aquí el percentatge que es paga de les pensions és alt, el
que passa, que la base és molt baixa. És a dir, el 70% de 800 és molt menys que el 50% de 2.000. Per
tant, les pensions públiques són un suport molt important i que es té que mantindré per a moltíssima
gent.
Bueno, hi votarem a favor, clar.
Sr. Tintoré: Bona nit de nou. Bé, nosaltres, com a PDeCAT també hi votarem a favor.
Sí que és cert que hi havia diferents opinions, en l’aspecte, sobretot de l’eliminació de les gravacions
fiscals a les aportacions als fons de pensions privats, perquè cadascú és lliure d’invertir el seu capital
on vulgui, però és obvi que el que diu la moció i el que pesa realment doncs és que es garanteixin
unes pensions dignes i suficients, i això és el camí que hauríem d’aconseguir tots plegats, per tant la
votem a favor.
Sr. Alcalde: Voleu afegir-hi alguna cosa?
Sr. Torrens: Sí, bueno, por mi parte responder un poco a todos en general.
Este plan de pensiones privado es complementario, es complementario. Hoy en día todos los planes
de pensiones privados se desgravan.
Incluso lo que tú pagas en tu nómina, lo que tú pagas en tu nómina por seguros sociales te lo
desgravas en renta. ¿De qué estamos hablando?
Paco, ahora me decías que los salarios son bajos. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pues hagamos una
moción de subir los salarios. Yo perfecto. Pero evitar que la gente invierta su dinero donde quiere,
eso ya me parece excesivo por nuestra parte.
Un poco para contestar a todos. Me he centrado en Paco pero.
Sr. Monleón: Bueno, pues ya que quieres contestar a todos en mi nombre, el tema es el siguiente,
aquí nadie prohíbe que se hagan pensiones privadas. Me parece perfecto. Lo que creo es que no
deben tener un tratamiento fiscal beneficioso. Simplemente, no es otra cosa. El tema es así de
sencillo, porque ese tratamiento fiscal al final va en detrimento de las pensiones públicas, de alguna
manera. Entonces es por esto.
La libertad de que cada uno tenga pensiones por supuesto, como cada uno puede ir a la sanidad
privada y puede ir.
Lo que no tendría lógica es que porque un señor vaya a la sanidad privada tenga un beneficio fiscal.
No sería lógico, ¿no? O porque quiere llevar a sus hijos a las escuelas privadas, tengan un beneficio
fiscal. Pues exactamente lo mismo.
Estamos delante de unas inversiones que, repito, además habrá que andar con cuidado, porque los
beneficios que obtienen estas personas son a base de productos de mucho riesgo.
Y estamos, yo creo, y no quisiera hacer aquí ahora ningún proyecto económico, de que si esto sigue
así, podría haber también otro susto, y esto lo pagarían los pensionistas.
Sr. Alcalde: Molt bé, voleu fer alguna altra intervenció, per part vostra?
Sr. García: Bueno, simplement, resumidament, al final es tracta de garantir drets i que les persones
que menys tenen, que són les que ens han de preocupar, tinguin garantides les seves pensions.
Les persones que més tenen i es poden pagar uns fons de pensions privats ho faran igualment i no
necessiten tenir unes desgravacions fiscals, com deia el Paco. Per tant, res més a afegir.

Sr. Alcalde: Hi voleu afegir alguna cosa?
Bé, doncs, si de cas, passem a aprovació. Aquí, dir que per temes personals el Toni López ha hagut de
marxar. Per això estàvem aquí parlant, llavors aquí compta com a abstenció, perquè, si ha marxat,
compta com a abstenció aquest fet.
I llavors dir que aquí el debat, majoritàriament estem d’acord que la sostenibilitat de les pensions
públiques ha de ser gràcies a l’administració pública, aquí el debat és de quina manera.
Estem veient com la guardiola de les pensions gairebé s’està acabant, i d’alguna manera s’ha de
garantir aquesta sostenibilitat, via millorar el creixement econòmic, via treure aquelles despeses d’un
lloc per posar-les a la pensió o via incrementar impostos.
És un bon punt de partida, però a partir d’aquí, a veure de quina manera des del Govern, que és el
responsable de garantir les pensions, pot garantir que aquestes pensions no generin un dèficit que al
final sigui impagable.
Via impostos o via, doncs, agafar despeses d’un altre costat per posar-les aquí per garantir aquesta
sostenibilitat, perquè estem veient que el dèficit de les pensions està pràcticament deixant sense
guardiola les pensions.
Molt bé, passem a votació.
Ø Sotmesa la moció a votació, per 14 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM i CRIDA), i 2 vots 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.

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT A FAVOR DELS LLAÇOS GROCS ALS ESPAIS
PÚBLICS I PER EVITAR QUE SIGUIN RETIRATS. (R.E. E/003701-2018, DE DATA 28/06/2018)
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent:
“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.
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, 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, demanant que es faci sense malmetre elements públics. Creiem fermament en
l’exercici dels drets fonamentals de llibertat d’opinió i d’expressió en l’espai públic i privat.
SEGON.- Per això, l’Ajuntament i els grups municipals i partits que aprovem aquesta moció, ens
comprometem a que no torni a passar mai que es negui la col·locació d’aquests símbols a les persones
o col·lectius que ho vulguin fer i allà on vulguin fer-ho, amb tal de respectar la seva llibertat
d’expressió i ser coherents amb la voluntat expressada.
TERCER.- Condemnem que es retirin aquests símbols de la via pública per part de persones alienes a
qui els ha posat, especialment quan es fa amb violència i/o per part de persones encaputxades.
QUART.- Publicar i difondre aquests acords.”
Sr. Batlle: Bé, doncs, no m’estendré molt, perquè aquesta moció ja la vam deixar sobre la taula a
l’anterior Ple, llavors, per la gent que no hi era farem un petit resum.
Bàsicament és una moció que parla doncs de la llibertat d'expressió, que l'Ajuntament recolzi
aquelles persones, que les persones puguin expressar-se lliurement, doncs, amb el llaç groc o com
vulguin, sempre i quan no es malmeti el mobiliari públic.
Llavors, d’alguna manera, condemnar, doncs, aquelles persones, aquells actes vandàlics que venen al
nostre municipi a la nit, i via intimidacions, arrencant tots aquests símbols d’aquestes persones que
lliurement doncs mostrant el seu suport, en aquest cas, als presos polítics, doncs havien col·locat.
Bàsicament s’han fet unes quantes modificacions, i al final sembla que hem arribat a un acord.
Lamentar des de la Crida que en una primera moció, que s’havia aprovat a Arenys, on la majoria
grups enteníem que estàvem per aquesta moció, que hi estàvem a favor, i al final es va haver de
retirar, però finalment hem aconseguit, doncs, arribar a consensuar, no?, la moció, i per tant estem
contents que prosperi, perquè és una moció necessària.
I ja està, no m’estendré més.
Sr. Alcalde: Intervencions?
Sr. Torrens: Bueno, esta moción la verdad es que me tiene sorprendido, por los errores
interpretativos constantes de la realidad de los hechos que describen ustedes en la moción.

Vamos a ver, ustedes aseguran que los lazos amarillos son un símbolo reivindicativo por el rechazo de
los derechos civiles fundamentales. ¿De qué derechos civiles me están hablando?
¿Derecho civil a vulnerar las leyes o a saltarse la Constitución? Yo ese no lo conozco, ¿vale?
Aseguran ustedes también que los presos a los que hacen referencia están presos por ideas políticas.
A estas alturas del asunto ya deberían saber que están en prisión provisional por delitos de rebelión y
malversación de fondos. No es un delito de otra cosa, no, es por esto.
Luego afirman ustedes que aquellas personas que retiran estos carteles, o estos lazos, quieren la
prisión provisional de los políticos presos y en muchos casos dichas personas son fascistas o
franquistas.
En cuanto a los adjetivos, me abstengo de hacer comentarios, porque me parecen, vamos, fuera de
lugar, fuera de tono.
Lo que están buscando estas personas, que es gente normal, ni son fachas ni son franquistas ni nada,
es una neutralidad en la vía pública, y para ello realizan lo que debería realizar la brigada de limpieza
del Ayuntamiento, que es retirar los símbolos de cualquier tipo que ciertas personas cuelgan en la vía
pública sin la debida autorización administrativa del Ayuntamiento.
Conviene recordar lo establecido en la Ordenanza Municipal Reguladora de Civismo y Convivencia de
Premià de Dalt, artículos 10, 27 y 48, sobre la conservación del espacio público, que voy a citar
textualmente.
Artículo 48: “Cap persona pot executar aquests treballs o qualssevol altres que comportin
modificacions de la via pública o el seu mobiliari sense autorització expressa de l'Ajuntament. Tots els
ciutadans tenen l’obligació d’actuar cívicament respectant els béns i espais públics. Queden
prohibides les conductes negligents en l’ús del mobiliari urbà, així com tots els actes que suposin un
deteriorament dels espais públics i els seus elements”.
Por eso, señores de la Crida, hemos leído este artículo que forma parte de la legislación del
Ayuntamiento, hay que respetarlo. Y por ello, en vez de llamar fachas o franquistas a estas personas,
que en su tiempo libre se dedican a limpiar el espacio público, creo que deberíamos agradecerles la
labor de retirada, porque realmente hay muchos lazos que retirar.
Y en muchos casos esta gente, y ustedes decían que se cubren el rostro, y ustedes lo dicen como algo
negativo, es que esta gente se cubre el rostro para evitar represalias o escraches en sus domicilios
particulares.
Sí, sí, sí, así es, se lo voy a demostrar, como ocurrió a un ciudadano de la vecina Vilassar de Dalt, que
le pintaron el coche, aquí tengo la foto, el coche pintado, salió por las noticias, no en todos los
medios, pero salió, sabían quién era, iba con la cara destapada y le dejaron el coche así.
¿Esto es libertad de expresión, también, señores de la Crida?
Por esto, desde el grupo Popular votaremos en contra de esta moción.
Gracias.
Sr. Alcalde: Molt bé, més intervencions, per part d’Esquerra?
Jo abans us demano al públic que aquí a Premià de Dalt respectem la llibertat d'expressió, i us
demano que, doncs encara que no ens agradin les intervencions, que respectem tot tipus
d’intervencions.
Gràcies.

Sr. Font: A veure, jo no entraré pas aquí a discutir tot el que vostè ha anat dient, perquè entenc que
si encara no entenen vostès que tenen presos polítics, que tenim gent a la presó que no ha fet res, no
han pogut acabar d’entendre ni això, menos entendran lo dels llaços.
No discutiré més. Ni vull dir res més, vale?
A partir d’aquí, com que amb el Govern hem consensuat ja una resposta i un vot, passo la paraula al
Marc, que és el responsable i el portaveu del Govern.
Sr. Alcalde: Passo la paraula al PSC.
Sra. Fernández: Gràcies, Alcalde.
A veure, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció, i a veure si m’explico bé.
Nosaltres estem totalment en contra, i ho hem manifestat en reiterades ocasions, que tant els
exconsellers com l’expresidenta del Parlament, com els senyors Sànchez i Cuixart estiguin a la presó,
creiem que és una mesura cautelar excessiva, molt excessiva, i entenem que no haurien d’estar a
presó.
Tot això no treu que no estiguem d’acord amb el que vostès volen, que tothom pugui posar llaços
grocs a qualsevol puesto de la via pública.
Primer, perquè entenem que és una desigualtat, perquè vostès demanen que qualsevol pugui posar
llaços grocs on vulgui i allà on vulgui, tot i que, bueno, s’agraeix que hagin demanat que no es pugui
malmetre elements públics.
Però qualsevol persona que vulgui posar un altre símbol, pues no ho podria fer, hauria de demanar
una autorització a l'Ajuntament, perquè és el que s’ha de fer.
Llavòrens, això crea una desigualtat, i a més a més crec que no és una llibertat d'expressió real, és
una llibertat d'expressió només per unes persones. Amb tot el respecte, és el que nosaltres pensem.
A més, creiem que pot ser una font de conflictes entre la ciutadania.
Vostès volen que condemnem que es retirin aquests símbols a la via pública. Nosaltres condemnem
qualsevol tipus de violència. Òbviament, si això crea violència, la condemnarem, vingui d’on vingui.
Però el que no estem d’acord és que es puguin posar llaços públics allà on vulguin, i qui vulgui,
perquè això serà una font de conflictes.
I és per aquesta raó que votarem en contra, no pel que representa el símbol del llaç groc, perquè,
com he dit al començament, i hem reiterat, estem totalment en contra de la presó preventiva dels
exconsellers i els activistes i l’expresidenta del Parlament.
Però el que no entenem és aquesta desigualtat que es crea entre uns ciutadans i uns altres i la font
de conflictes que pot ser.
Gràcies.
Sr. Medina: Parlo en nom del grup del PDeCAT. Nosaltres, regidors de la CRIDA, no lamentem que les
mocions es consensuïn, tot el contrari, com més es consensuïn millor podrem arribar a acords.
El nostre grup votarà que sí a aquesta moció, primer perquè estem d’acord amb el seu contingut, que
ara explicarem, i després precisament perquè l’hem consensuat i s’han admès els nostres punts que
volíem consensuar.
Per nosaltres, mentre hi hagi l’excepcionalitat que en un estat que s’anomena democràtic hi hagi
presos polítics, exiliats i gent perseguida per l’exercici de la seva legítima llibertat d'expressió i opinió,
nosaltres estarem a favor de la col·locació d’aquest símbol, que no fa més que explicitar aquesta gran
injustícia.

Dit això, també, el Govern de Premià de Dalt té la potestat i sempre vetllarà perquè no es malmeti
l’espai públic, i tindrem sempre la darrera paraula i especial cura perquè així succeeixi.
També creiem que aquesta simbologia, tal com es fa arreu, es pot implementar sense malmetre
l’entorn, i com que no va en contra de ningú, sinó que explicita aquesta injustícia, des del nostre punt
de vista, condemnem la seva retirada i encara més si es fa de forma violenta.
Per descomptat, condemnem qualsevol tipus de violència exercida envers qualsevol ciutadà d’aquí o
d’arreu.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Voleu comentar alguna cosa més? Voleu afegir alguna cosa?
Sr. Batlle: Igual no se m’ha entès bé. Simplement nosaltres vam presentar la moció, que crèiem que
abarcava una mica més, encara que fos simbòlica, moltes coses no es poguessin fer, eren
simbòlicament, doncs era potent.
Allavons, que el PDeCAT l’aprovés a Arenys i aquí no, doncs, simplement això, que lamentàvem això,
no lamentem pas el consens, que al final s’hi ha arribat.
I després, respecte al discurs de sempre, no? Fa un temps, ja els hi vaig dir, quan hi havia en Pedro
Bailón. Segurament ideològicament estem lluny, no?, el que passa, que des de la Crida lamentem la
falta d’empatia que a vegades el Partit Popular doncs té.
Sí, l’hi vaig dir l’últim cop, li vaig dir l’últim cop el mateix, i ara que és nou, l’hi repeteixo, nosaltres
entenem que això, que ara a més amb la “selección”, vostès ho visquin, i em sembla perfecte que se
sentin espanyols, lo de la Marta Sánchez, que li vaig dir, que els bulli el cor cada cop que canta
l’himne, però que no tinguin empatia per una gent que està patint, per unes famílies que
malauradament fins fa quatre dies havien de fer quilòmetres per anar a veure la seva família, doncs a
nosaltres ens xocava una mica.
Llavors, respecte al discurs, una mica com Esquerra, si no entenen precisament el que els estem
dient, no podem anar a un nivell superior.
Llavors, passem a votació, si voleu, i tanquem aquí.
Sr. Font: Bé, en referència al PP no dic res més, perquè he dit abans el que crec, i ja està. El que sí,
lamento la postura del PSC, que sempre pues lamenta el que passa, no ho troba bé, però al final hi
vota en contra.
O sigui, ho lamento, i ho lamento de veritat. Gràcies.
Sra. Fernández: Senyor Font, perdoni, però això no és veritat. Votem en contra del que votem, i crec
que ho he explicat perfectament bé, però és igual, no entrarem en disquisicions d’aquest tipus,
perquè ja n’hem tingut unes quantes, però crec que hem expressat perfectament per què hi votem
en contra, i ho hem parlat en les juntes, en reunions de Govern i tot. Crec que està clar. I has tingut,
en moltes ocasions, hem votat a favor moltes coses, moltes coses.
Vostè ja sap que hem votat a favor moltes coses en què potser no estàvem d’acord amb tota
l’expressió, però sí en el fons. Vostè ho sap perfectament
Sr. Font: Jo sé perfectament el que m’està dient, però sé que al final, és el que li he dit, i no li he dit
res més, simplement li dic, sempre lamenten, que això no ho troben bé, però al final ho voten en
contra, i molts presos polítics, que saben que són presos polítics, que no han fet res, que estan allà
dintre, però quan és un tema d’aquests, sempre se surt per la tangent, i és així.

Sra. Fernández: No és veritat, crec que he expressat prou bé que estem totalment en contra de la
presó d’aquests senyors. Totalment en contra, i ho hem expressat en reiterades ocasions. Estem
parlant d’un simbolisme, del que representa posar-ho a la via pública, no del fons del que representa
el símbol.
I ja està, ho deixo així.
Sr. Font: Jo també ho deixo aquí, però pensi que una cosa és que la gent que està aquí, vostè diu que
hi estan en contra, com tots nosaltres també hi estem en contra, però quan ho hem de dir, o hem de
defensar, o es posen uns llaços o es posa el que sigui, és per defensar això, perquè quan estem aquí
amb els llaços diuen que sí, que trobo que sí, però no.
És el que no acabo d’entendre, val?, i aquí ho deixo.
Sr. García: Puc afegir una cosa? Que no he parlat.
Sr. Alcalde: jo crec que ja hem fet els torns.
Sr. García: No, molt breu.
Sr. Alcalde: Però és que hem fet ja els torns.
Sr. García: Molt breu. Simplement que és una mica el tema de “estem d’acord amb el que signifiquen
els llaços però no els volem posar, perquè a alguns els molesten”, és com dir: “Podeu ser
independentistes, però lo d’aconseguir la independència, això ja no es pot.” Una mica en aquesta
línia, que no entenem aquest argument. Amb tot el respecte, també recordar que aquí s’estan
discutint, però estan en el mateix Govern, que això seria un altre tema, potser, a debatre.
Sra. Fernández: No, escolti, una cosa, vostè pot portar el llaç groc i posar-s’ho a casa seva on vulgui,
el que jo no estic d’acord és que es posi allà on la gent vulgui, vale?, perquè crec que l’espai públic és
de tothom, i no hi estic d’acord. Només és això. Ja està.
Sr. Alcalde: Bueno, jo crec que ha quedat prou clar, tota la situació. A veure, aquí hi ha 15 dels 17
regidors que consideren presos polítics, que ja s’ha votat, que estem en contra que la gent estigui a la
presó, ja no és un tema d’independència o no independència, és un tema d’humanitat, i sortien
enquestes que el 80% de la gent, independentment del partit que sigui, estava en contra d’aquesta
presó preventiva, que hi ha fins i tot tribunals europeus...
Sr. Ruffo: No és tema d’humanitat, és tema d’ideologia. D’humanitat no parli vostè d’humanitat. No
parli vostè d’humanitat. No, no, no, compte amb el vocabulari.
Sr. Alcalde: Miri-s’ho bé, que són famílies, que ho ha dit la justícia europea, tot el que no és espanyol
està deixant en evidència la justícia espanyola en aquest aspecte, que la presó preventiva, és a dir,
considerar rebel·lió i sedició, realment qualsevol jutge que no sigui espanyol ho està deixant en
evidència.
Però el que aquí vull fer el resum, de dir que 15 dels 17 regidors estan en contra que hi hagi els
presos polítics. Llavors, en aquest sentit, hi ha 3 regidors que creuen que la forma d’expressar això,
més que el fons, estem d’acord en el fons i en la forma, i aquí ho hem de respectar.
I quan tenim un acord de Govern en base a temes de poble, llavors hem de respectar les diferents
d’opinions. En el fons estem d’acord, i en les formes, ja pot haver-hi regidors que no hi estiguin
d’acord.
Per tant, passem, si de cas, a votació.
Ø Sotmesa la moció a votació, per 11 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM i CRIDA), i 5 vots en contra
(PSC i 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.
INFORME DE REGIDORIES
Sr. Alcalde: Molt bé, passem a informes de regidories. Comencem.
Sra. Escolano: Bona nit a tothom.
Bé, dir-vos d’entrada que des de Joventut, la Fletxa ens hem traslladat, ho aviso a tothom, no sé si ho
sabeu alguns, però fins ara el Punt d’Informació Juvenil estava al barri Santa Anna-Tió, al Torrent
Santa Anna, i a partir d’ara ja estem a la plaça del Mil·lenari, ens hem traslladat allà, de moment ens
estem acabant de posar al dia, però que sapigueu que a més a més, com que ens estan arreglant la
plaça del Mil·lenari, espero que sigui un bon lloc per trobar-nos i un bon punt de trobada i
d’informació.
Dir-vos també que l’Estiu en Marxa i l’Estiu Jove estan, com he dit, en marxa, plens de xavalets del
nostre poble amb totes les activitats com cada any.
I recordar-vos que la festa final de l’Estiu Jove serà el 27 de juliol a la Petanca, com sempre, amb
diferents activitats proposades pels nois que estan fent el curs de premonitors i pel nostre equip de
Joventut.
Dir-vos també des de Cultura, recordar-vos que tenim el Festival de Música del Maresme, ens queden
encara tres concerts, el darrer, com que és al setembre, ja l’explicarem al Ple del setembre, però
avançar-vos ja que el 28 de juliol tenim l’Orquestra de Cambra Catalana a Can Claramunt, i el dia 11
d’agost tenim un concert de flauta de cristall i pianoforte a l’ermita de la Cisa, com ja us vaig explicar
al darrer Ple, doncs ja que hem fet aquesta reforma de la Casa de l’Ermità i la façana de la Cisa, vam
creure adient aquest concert de música barroca, fer-lo dins de l’ermita. Per tant, hi esteu tots
convidats, ja sabeu que sempre fem aquest tastet de vi de la DO d’Alella o cava, i la galeta aquesta
del pa amb sucre, que ens fa expressament pel nostre Festival de Música del Maresme, que enguany
és el 41 any.
També emplaçar-vos que, com que ja no hi ha cap Ple fins després de l’Arrrela’t, emplaçar-vos a la
Festa de la Cultura Popular al nostre poble, ja sabeu que enguany fem la quarta edició, de l’Arrela’t a
la Cultura, el fem els quatre barris, la seu, els escenaris principals són el parc de Can Verboom i al
Torrent Santa Anna, ja sabeu que fem tot d’activitats relacionades amb la cultura popular.
15 i 16 de setembre, dissabte 15, diumenge 16 de setembre, hi esteu tots convidats.
I bé, avui era un dia molt especial perquè ja sabeu que som la Regidoria de Festes, com podeu veure
porto la samarreta, no és un dia molt d’alegria, però ja sabeu que és el nostre leitmotiv que tenim a
la nostra Comissió de Festes, que és “Alegria, és Festa Major”. Dir-vos que estem tancant la Festa
Major, el primer de tot, donar el nostre condol, com ja vam fer en un comunicat, el nostre condol,
sobretot a la família, a tots els veïns, l’agraïment que abans el nostre Alcalde ja ho ha fet a fora a la
plaça, però nosaltres ja també ho vam fer i ens sumen a aquest condol a la família, i l’agraïment
profund, no només a la Policia Local, com ell també ha dit, sinó als mestres de l’escola bressol, que
van fer una tasca imprescindible i fabulosa.

Nosaltres, dir-vos que de seguida que ens vam assabentar de l’accident el senyor Alcalde em va
trucar, com a regidora de Festes, i automàticament vam estar d’acord a decretar aquests dos dies de
dol que ens proposava.
La Comissió de Festes es va activar immediatament a anul·lar tots els actes que quedaven, ens vam
posar les piles per intentar desmuntar el més ràpid possible tot el que era aquesta imatge de festa
major, d’alegria, no?, i de festa, per desmuntar el bar, una mica, de posar-nos tots les piles.
Per tant, ja sabeu que sempre faig aquest petit homenatge, sempre a la Comissió de Festes, perquè
no només som la Festa Major. La Comissió de Festes de Premià de Dalt jo la represento ara com a
regidora, però fa 18 anys que en soc membre, hem aconseguit un grup cohesionat, amb diferents
ideologies, amb diferents edats, amb diferents disponibilitats, i ja sabeu que sempre que hi ha algun
acte, sempre ho dic als Plens, avui em permeteu que m’estengui una miqueta més, i per això m’he
posat la samarreta, perquè és de rebut fer aquest homenatge a la Comissió de Festes, perquè no
només ens preparen, o preparem l’Aplec de la Cisa, la nostra Festa Major, l’Arrela’t, sinó que a més a
més col·laborem com fins ara amb el Festival de Jazz, col·laborem amb el Festival de Música del
Maresme, col·laborem amb qualsevol acte, i sempre us ho dic, aquestes personetes que vèiem, que
sempre apareixen, i són unes quantes que, a més a més de treballar molt, a sobre riuen molt, no?, i
fem pinya.
Hem aconseguit fer aquesta pinya. Jo des d’aquí faig aquest homenatge, aquesta reivindicació, que la
nostra tasca que fem de manera absolutament altruista, que ens arremanguem i treballem tant,
segueixi revertint en la programació que fem nosaltres, tant a la Festa Major com a l’Aplec, com a
l’Arrela’t o com a qualsevol altre dels actes on participem, perquè per això ho fem, de manera
altruista, per aconseguir poder programar més i fer aquestes festes tan carregades de cultura i tan
pensades per tots els veïns de totes les edats del nostre poble, des dels més menuts fins als més
grans.
Dir-vos que suposo que ho sabeu, però em ve molt de gust dir-ho, l’empatia, la humanitat que va
mostrar la Comissió de Festes havent dormit poquíssim, automàticament es van sumar a les mostres
de condol i es van arremangar per treballar i per fer tota la feina, i per fer sobretot una cosa molt
important en aquests moments, que abans ho dèiem, no?, de saber que tens un veí que et fa costat,
doncs per fer pinya. Per fer pinya entre nosaltres, perquè és una tragèdia inimaginable.
De veritat us ho dic, nosaltres tenim una Comissió de Festes amb gent molt jove i amb gent molt
gran, jo estic al mig, tirant a gran, i de veritat que va ser unànime, no calia ni pensar diferent ni tenir
edats diferents. Tots vam anar a l’una, com d’altra banda fem sempre.
Jo els dono les gràcies i estic orgullosa de formar part d’aquest grup, i porto l’alegria perquè és amb
alegria que també hem de tirar endavant i hem d’ajudar a tirar endavant aquesta família i amb les
festes del nostre poble.
Vam passar tres dies amb molta alegria i dos dies que estem intentant ara reconduir els actes, hi ha
actes que han passat directament a l’any que ve, naturalment, hi ha actes que és possible que els
puguem reconduir per fer-los un altre dia.
Des d’aquí també vull traslladar totes les mostres de condol i de suport que ens han donat totes les
companyies, les que ja havien actuat i les que havien d’actuar. També totes les Comissions de Festes
dels pobles veïns. Nosaltres tenim bastanta relació amb Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Premià de
Mar, amb Teià, amb Alella, i ens han trucat tots i s’han ofert per donar-nos tot el nostre suport. Des

d’aquí us ho vull traslladar, també, de tots els comerços que col·laboren sempre amb la Festa Major,
que a partir del minut zero que els vam avisar dient que s’anul·laven els actes hi van estar
absolutament d’acord, sense posar cap pega, amb totes les facilitats que poguessin, i donant totes les
mostres de condol, per tant, també els ho agraeixo i també vull tenir aquest moment de
reconeixement cap a totes les persones del nostre poble que s’han vinculat a les festes, que ens han
ajudat, que col·laboren amb nosaltres, i que s’han posat al nostre servei.
I sobretot, sobretot, a la nostra Comissió de Festes, que a mi m’agradaria que, amb la humanitat que
han mostrat i la feina que han fet, m’agradaria poder demanar un aplaudiment per la Comissió de
Festes si us sembla bé.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Hi ha intervencions?
Sra. Cuello: Bona nit. Des de Promoció Econòmica us comuniquem que l’atur de Premià de Dalt en el
mes de juny se situa en el 9,58% i hi ha 454 persones a l’atur, 29 persones menys que al mes de maig.
Per part de la borsa de treball, s’han realitzat de gener a juny 198 entrevistes a usuaris en recerca de
feina, 85 entrevistes ocupacionals i 113 assessoraments. Hem tingut 54 insercions laborals.
També estem treballant en el disseny d’una acció formativa d’anglès en el lloc de treball, amb una
metodologia molt activa, basada en l’entorn del treball, amb una formadora nativa. L’objectiu és
treballar molt la part oral en situacions reals de feina.
A més, des de l’SMOPE es considera molt important treballar la promoció dels polígons industrials de
Premià de Dalt per atreure empreses. Inicialment és necessari fer fotografia de l’estat, i s’està
treballant en àrees de promoció econòmica de Teià i Premià de Mar per poder fer una sol·licitud
conjunta a la Diputació de Barcelona.
Gràcies i bona nit.
Sr. Medina: Hola, bona nit.
En l’àmbit de Turisme i Promoció de la Vila, estem treballant en dos estudis estratègics per detectar
les potencialitats a nivell de turisme i esport a casa nostra.
Per una banda, hem acabat la primera fase del pla d’actuació Esport i Feina a la comarca del
Maresme, aquest és de caire comarcal, i s’identifiquen diferents línies estratègiques de treball per
desenvolupar projectes a tot el Maresme.
Mirem la potencialitat de tots els equipaments dels diferents municipis, també la potencialitat del
Maresme com a destinació esportiva de primer nivell, i fomentem, tenim tot un pla de foment de
l’activitat física i definim l’esport com un element no sols de gaudi, sinó per la generació d’activitat
econòmica i la creació de nous llocs de treball.
El segon, en el mateix sentit, però aquest és de caire local, és l’estudi d’aprofitament turístic
d’esdeveniment que tenim aquí a la Poma, el Happy Ride Weekend, on marquem totes les seves
potencialitats i les estratègies de futur perquè sigui un referent també a nivell de Catalunya i
d’Europa.
Aquests estudis, els dos, donen resposta i marquen el camí per desenvolupar un dels valors
estratègics de la nostra població, que és l’esport i la vida saludable.
En l’àmbit del Museu, ja sé que això ho he dit moltes vegades, però recordar que fins al 21 de juliol
tindrem l’exposició del Duran Farell, i com que a la primera xerrada a càrrec del seu fill Pere Duran hi
va haver molta gent que es va quedar fora i no va poder gaudir de totes les explicacions del seu pare

com a arqueòleg i de la Dama de Baza, aquest dimecres a les 19.30 hores tornem a fer una segona
xerrada. I darrera oportunitat.
I per acabar, en l’àmbit de Transport, simplement volia dir-vos que la iniciativa Busnit 2.0, servei de
transport nocturn i segur a zones d’oci per a joves, ha estat inclosa al Banc de Bones Pràctiques dels
Governs Locals de Catalunya, de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i
Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, valorant que aquesta experiència representa una aportació
innovadora i de qualitat i model de referència per a altres ajuntaments o entitats locals.
Alhora, i cito literalment, ens encoratgen a continuar proposant noves iniciatives com aquesta per tal
que siguin una font d’inspiració per millorar les tasques municipals, cosa que em congratulo i us en
faig partícips.
Moltes gràcies.
Sra. Duran: Bona nit.
Des de la Regidoria de Cultura i Entitats, informar-vos que el passat divendres vàrem inaugurar la 23a
edició del Festival Jazz en la Nit als Jardins de Can Figueras amb quatre propostes d’alta qualitat, i els
concerts es celebren tots els divendres de juliol.
Moltes gràcies.
I des de la Regidoria d’Ensenyament, dir-vos que ens sentim orgullosos de les nostres mestres, del
nostre equip de l’escola bressol. Han fet un treball humanitari excepcional.
Moltes gràcies.
Sra. Fernández: Bona nit.
Des de la Regidoria de Desenvolupament i Cooperació, recordar-vos que el dia 1 de setembre
celebrem el Caritast a la plaça de la Vila, i bueno, és una iniciativa, com segurament tots vosaltres
sabeu, que hi ha persones voluntàries que cuinen i ens ofereixen racions per sopar, i amb la
recaptació va a parar al projecte DISA de Premià de Dalt i Premià de Mar.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Bé, jo, ràpidament, reiterar els agraïments que he fet abans al Ple, també a tots els
partits polítics, als portaveus dels grups municipals, que a primera hora del matí del dissabte vaig
trucar a tots i cadascun de vosaltres per comunicar-vos aquesta lamentable, tràgica notícia.
A les 9 del matí s’havia de prendre aquesta decisió, també, com he dit, l’agraïment a la comprensió
de la Comissió de Festes, que portaven molt temps preparant la Festa Major, però crèiem que amb
una tragèdia com la que havia passat no podíem estar, a nivell de poble, de festa.
Agrair també la feina de la Policia Local, la professionalitat, i també, doncs, el fet que vam tenir que
doncs evitar doncs l’acòs mediàtic per part de mitjans de comunicació, jo no vaig voler fer cap tipus
de declaració, sinó trametre un comunicat oficial, per no crear un circ mediàtic d’aquesta tragèdia. I
també vam tenir que actuar a nivell de Policia Local i Mossos per protegir la intimitat d’aquesta
família.
Com bé heu dit, també, amb una família que no tenia xarxa familiar en el poble, doncs els veïns i les
mestres de l’escola bressol es van quedar amb l’altre fill de dos anys i mig, que era l’usuari de la
nostra escola bressol, i realment tres mestres de l’escola bressol van quedar-se el temps que va fer
falta, mentre el pare estava a l’hospital amb la seva mare, amb la mare de la nena, doncs van quedarse el temps que va fer falta, tant dissabte com el diumenge.

També la situació familiar que hi havia, amb tota la família, tant d’Alemanya com del Regne Unit, que
havia de venir entre diumenge, dilluns, dimarts, diferents familiars, i sense disposar de vehicle, per
estar immobilitzat per tot el tema de la investigació, vam creure convenient que a càrrec de
l'Ajuntament, posar a disposició el taxi de Premià de Dalt per fer tots els trasllats necessaris des de
l’aeroport o cap a l’hospital, per facilitar doncs tota aquesta gestió de la família, en uns moments que
el pare havia d’estar tant amb el nen com amb la seva dona.
Agrair doncs això, les mostres de solidaritat, dir que em va trucar gent de tot arreu, em van donar,
doncs, també, el conseller d’Interior, des del primer moment, activant doncs el suport, tant a nivell
d’emergències mèdiques com d’assessorament o d’ajut psicològic a l’hospital de Can Ruti, també
agrair als professionals de Can Ruti, doncs, també tota la tasca que estan fent en aquest moment, i
també, doncs, bé, també agrair fins i tot al president de la Generalitat que em va trucar, també a
primera hora del matí, per posar-se a disposició, qualsevol necessitat que hi hagi, i donar doncs
també tot el condol a la família.
Dir que han sigut moments tràgics, molt complicats, molt difícils, però que també em sento orgullós
de ser Alcalde d’una gent com la que tenim a Premià de Dalt, i per això també demanaria un
aplaudiment a tota aquesta gent, a tothom, a tots vosaltres, per la feina que heu fet, i la tasca, la
solidaritat i el suport durant aquests dies tan complicats pel nostre poble.
Gràcies.
I reiterar a la Comissió de Festes, que en aquell moment havien de prendre la decisió i agrair-vos
doncs tant a la regidora de Festes, aquí també traslladar-ho al regidor de Seguretat Ciutadana, a la
policia i la regidora d’Ensenyament, amb totes les mestres de l’escola bressol, que si hagués calgut,
les 15 mestres que estiguessin aquell dia allà, estaven comunicades per si feia falta, hi estiguessin,
no?
PRECS I PREGUNTES
Sr. Alcalde: Bé, doncs passem ja directament a preguntes, preguntes presentades pel Partit Popular,
com sempre us demano, doncs avui ens hem estès tots una mica, és un Ple excepcional, doncs que el
fet de pregunta i resposta, i que sigueu al més breus possibles amb la resposta també.
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
8. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVES A LA SEGURETAT. (PREGUNTES NÚM. 1 I 2,
R.E. E/003699-2018, DE DATA 28/06/2018)
Sr. Ruffo: “¿Cuántas actuaciones llevó a cabo la Policía Local durante la noche de la verbena de San
Juan referente a vandalismo? ¿Hubo durante esta misma noche algún episodio de robo en domicilios
particulares?”
Sr. Tintoré: Referent a vandalisme, nou, aquella nit.
9. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA ALS PLENS EXTRAORDINARIS. (PREGUNTA
NÚM. 5, R.E. E/003699-2018, DE DATA 28/06/2018)
Sr. Ruffo: “¿Se compromete el alcalde a consultar y consensuar con la oposición de ahora en adelante
la fecha y hora de los plenos extraordinarios?”
Sr. Alcalde: Sempre la voluntat és aquesta, però moltes vegades no depèn de la nostra voluntat, sinó
també de la disponibilitat de la Secretària. En principi tenim programat un Ple extraordinari, i us ho
dic, pel dia 27, que és un divendres, a les dues del migdia, crec que és.

Veurem la confirmació, però us ho avanço perquè tinguem aquesta previsió, perquè és la
disponibilitat que té en aquest sentit la nostra Secretària, que és la que ha d’estar en el Ple, no? No
pot ser la setmana següent perquè ja no hi és, i està fora, doncs per raons, sempre ho intentem, però
per raons de força major, si necessitem convocar un Ple, ho hem de fer amb la màxima antelació
possible, però ara us ho dic perquè pugueu planificar agendes i calendaris.
Sr. Ruffo: Sí, no, però, molt breument, els que treballem a l’empresa privada a vegades trobem a
faltar una trucada, aquest horari, millor a primera hora, millor al final, perquè nosaltres també hem
de venir i també tenim les nostres agendes, com vostè entendrà.
Sr. Alcalde: Correcte, jo us ho comunico perquè mireu de fer aquest esforç aquest dia concret,
perquè finalment veurem si es convoca o no, però que en principi, per unes raons d’horaris.
10. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVES A LES PLUSVÀLUES MUNICIPALS.
(PREGUNTES NÚM. 7, 8 I 9, R.E. E/003699-2018, DE DATA 28/06/2018)
Sr. Torrens: M’estendré perquè m’haig d’estendre, no puc resumir una cosa que ja està resumida.
“A la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 que declaró la nulidad
de los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (“TRLHRL”), que regulan el IIVTNU (mal llamado plusvalía municipal) respecto de aquellas
transmisiones en las que no se haya puesto de manifiesto un incremento de valor del terreno urbano
objeto de transmisión, y teniendo esta parte conocimiento de que durante este mes de julio hay fecha
fijada para votación y fallo del Tribunal Supremo relativo al recurso que resolverá si el contribuyente
tiene derecho a la devolución del importe abonado en este concepto, que implicaría que todos
aquellos que hayan abonado el impuesto de plusvalía antes del 11 de mayo de 2017 tendrían derecho
a la devolución del 100% de lo pagado, toda vez que los ayuntamientos no podrían realizar
liquidaciones por no existir norma legal que disponga cuando existe o no incremento.
1. ¿Tiene el gobierno alguna medida prevista para proceder con dichas devoluciones?
2. ¿Procederá a la devolución a la que tendrá derecho el contribuyente con una mera solicitud o hará que
el contribuyente tenga que litigar?
3. ¿Ha calculado y previsto el ingente coste que puede tener para este consistorio, el proceder con las
devoluciones más los intereses, junto con las plusvalías que ya no podrán recaudar?”

Sr. Costa: Sí, bona nit i benvingut, en primer lloc, senyor Torrens.
Bé, vostè mateix sabrà, suposo per l’àmbit que desenvolupa en el sector privat, que avui mateix el TS,
el Tribunal Suprem, ha dictat sentència, de fet, la primera que interpretava la del TC del maig passat, i
parlant de no la nul·la aplicabilitat del text refós de les hisendes locals, sinó parcial, en el sentit que
diu que ha de ser el propi contribuent, per exemple, i fent referència al procediment que seguia el
contribuent en aquest cas per demanar l’abonament del que havia liquidat en cas de no increment
del valor de l’immoble, estableix aquesta sentència del TS que haurà de ser el propi contribuent que
provi, amb una prova fefaent, o almenys indiciària, que no s’ha produït aquest increment.
L’administració podrà recórrer en el cas que cregui oportú tot el tema pericial de comprovació, no?
La veritat és que aquest Govern no s’ha plantejat com desenvolupar o com afrontar aquesta situació,
sobretot esperant que es manifesti el legislador, en aquest cas el Congrés dels Diputats, sé que hi ha
prevista aquesta votació, sé que es va arribar per part de l’anterior Govern del Partit Popular i la

Federació Espanyola de Municipis i Províncies a un acord, que intentava pues una mica reglar d’acord
a sentència, no?, d’inconstitucionalitat el que seria el càlcul d’aquest impost.
I jo el que demanaria, i en base al que digui el legislador, és com procedirem a actuar, però jo
aprofitaria i demanaria com a part del Govern municipal i parlant en boca de molts altres governs
amb qui hem tingut contacte per aquest tema, per exemple també amb Diputació, que sigui el propi
Govern de l’Estat que pugui habilitar una partida extraordinària o que com a mínim disposi d’ajudes,
de recursos extraordinaris, donat que això es produeix per una inexactitud, o una mala legislació, o
almenys no d’acord amb la Constitució del legislador, i no per part dels municipis, que al final el que
fan és aplicar la llei aprovada.
De fet, com vostè pot imaginar, això suposaria, pues, fer front, segurament a molts casos, de
reclamacions, que un cop comprovats si aquests tenen o no veracitat, s’haurien d’afrontar les
devolucions pertinents.
11. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVES A LA CONTRACTACIÓ DE SEGURETAT
PRIVADA. (PREGUNTES NÚM. 10 I 11, R.E. E/003699-2018, DE DATA 28/06/2018)
Sr. Ruffo: “¿Se ha solicitado formalmente al Departamento de Interior de la Generalidad permiso
para contratar seguridad privada con la finalidad de no contratar policías y poner un parche a nuestro
importante déficit de seguridad?”
Sr. Tintoré: Bé, bona nit. Primer, aclarir-li la pregunta, que el fet de contractar seguretat privada, la
finalitat no és de contractar, de no contractar policies i posar un parche, la finalitat és donar suport a
la policia. Tenim un problema de robatoris, que en aquest Equip de Govern els hi preocupa moltíssim,
i no és qüestió de posar ni un policia més, ni dos ni tres, sinó és una qüestió d’abarcar el màxim
territori possible quan venen les puntes, tant de robatori com d’actes incívics.
Per tant, és una col·laboració en aquest aspecte, d’abarcar màximes zones, perquè ni amb un, ni amb
dos, ni amb tres policies podríem solucionar el problema.
Aclarit això, que la pregunta diu si hem demanat permís al Departament d’Interior de la Generalitat,
la resposta és sí, hem demanat permís.
Sr. Ruffo: I la segona pregunta dins d’aquest tema.
“¿Tienen alguna referencia de municipios en Cataluña que hayan optado por este modelo?”
Sr. Tintoré: Referències, no.
Sr. Ruffo: Ja dic jo que cap, que ens hem informat.
Sr. Tintoré: Molt bé. Però poder serem pioners, com ho hem sigut en altres àmbits.
Sr. Alcalde: Molt bé, passem a les preguntes de la Crida.
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES LLISTES D’ESPERA EN
L’ESCOLARITZACIÓ. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/003806-2018, DE DATA 04/07/2018)
Sr. García: Perdoneu un segon.
Bueno, abans que res, dir que ho hem parlat una mica abans, per tant, no cal enrotllar-nos gaire,
però sí que faré la pregunta, per tenir-ho també en el Ple.
Sr. García: “Quantes persones s’han quedat en llista d’espera al juny, els darrers anys i aquest any,
per a l’escolarització en l’ensenyament públic del nostre municipi? De quants casos es té coneixement

aquest any, què s’està fent al respecte, en quina situació es troben i com està evolucionant la
situació?”
Sra. Duran: Bona nit. En aquests moments tenim, ja n’hem parlat abans, 18 persones en llista
d’espera a l’Institut Valerià Pujol. Alguns ja s’ha plantejat la possibilitat que entressin imminentment
en un centre del municipi, i altres assignats a centres dels municipis propers.
No puc donar gaire informació, perquè aquesta informació són dades del Departament, i són ells els
que fan la comunicació pertinent.
D’aquestes sol·licituds, hi ha diferents situacions. Fora de termini de la sol·licitud, opció com a segon
centre, i no han sigut admesos al primer, i també els no adscrits.
Les dades dels últims anys? Han fet augmentar la demanda de places i crear quatre línies en diferents
cursos. Això ha comportat molts problemes d’espai que té l’institut.
A les escoles de primària del Marià Manent, amb les últimes dades del Departament, tenen 11
alumnes en llista d’espera entre infantil i primària, a l’escola Santa Anna tenen tres sol·licituds en
llista d’espera i a l’escola Betlem sis alumnes en llista d’espera.
La segona pregunta que m’has fet ja està contestada, i nosaltres treballem amb la Comissió de
Garanties d’Admissió, i fem converses també amb Serveis Territorials per donar la cobertura a tots
els alumnes del municipi, però també hem de preservar la qualitat del servei, i no podem garantir
l’admissió de totes les sol·licituds que a nosaltres ens agradaria.
Bona nit i gràcies.
Sr. García: Simplement agrair, que veiem que s’està treballant la línia d’intentar aconseguir, doncs,
que se solucionin els casos, i bueno, estem en contacte. Gràcies.
Sr. Alcalde: També dir-te que el que depèn directament de nosaltres, que és l’escola bressol, sí que
intentem que tota la gent, tots els pares i mares de Premià de Dalt que tinguin un nen i nena en edat
d’escola bressol, tinguin un lloc a l’escola bressol municipal, i això sí que depèn directament de
nosaltres.
Sra. Duran: Sí, en aquest cas, han entrat tots els nens de Premià de Dalt, solament estan fora els que
no són de Premià de Dalt, i els que els pares treballen i no són de Premià de Dalt.
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA TROBALLA
DESCOBERTA EN FER LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA FONT DEL PEIX. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E.
E/003806-2018, DE DATA 04/07/2018)
Sr. García: Abans que res, perdoneu, anuncio que la tercera pregunta al final la retirem, perquè tenia
una mica a veure amb la moció, i una mica ja s’ha parlat, per tant fem la segona i ja seria l’última.
Gràcies.
Em sap greu perquè em sembla que tenia preparada la resposta.
Sr. Alcalde: Doncs passem a aquesta de la Font del Peix. Serà l’última, llavors, la de la Font del Peix.
Sr. García: “Què es té pensat fer respecte a la cavitat trobada en fer les obres de rehabilitació de la
placeta de la font del peix?”
Sr. Font: Sí, com bé sabeu, quan es va fer la rehabilitació de la Font del Peix i es van fer els
micropilotatges, va sortir una gruta allà, que estava feta durant l’any 36, en el temps de la guerra,
que la gent, quan hi havia un bombardeig, s’acostaven avions o el que fos, se n’anaven una mica cap
allà dintre. Això és el que s’ha pogut anar averiguant, perquè era una cosa molt desconeguda. Hi

havia molt poca gent que ho sapigués, s’ha anat a parlar amb gent gran i la gent gran aquesta és la
que mos ho ha comentat.
Ara la intenció de tot això era poder-la conservar, inclús, pel que és la part de davant, obrir una porta,
posar-hi un vidre, i que la gent pogués entrar i la pogués veure. Però per poder fer això es necessitava
un informe tècnic en el qual algú es compromet que allò aguantarà.
Què passa, que amb l’erosió, a l’estar destapat, tots coincideixen, hi ha informes tècnics que a l’estar
obert i la humitat, l’erosió, la proximitat amb la platja i el mar, diuen que amb el temps això es pot
anar esllavissant, i precisament a sobre hi tindríem una casa.
Clar, allavòrens, abans d’arribar a aquest punt, i no podent fer una altra cosa, si la poguéssim
apuntalar, s’hi pogués fer alguna cosa, pues es faria, però hem arribat a la conclusió que al final
s’haurà de tapar amb morter tou.
S’ha fet un reportatge fotogràfic, que es deixarà l’entrada, el tros que es pugui veure i es posarà una
llumeta a dintre, perquè es pugui veure que allò existia i a fora, posar una miqueta el reportatge
fotogràfic perquè la gent de Premià de Dalt pugui veure què és el que hi havia allà, en el seu moment.
Sr. García: Bé, gràcies, no, simplement dir això, que si com a mínim es pot intentar mantenir una part
visible, encara que no s’hi pugui entrar.
Sr. Font: Serà molt poca, perquè, si us hi fixareu, allà hi ha els micropilotatges passen per dintre. Clar,
aquests micropilotatges, s’haurà de fer una paret, perquè no poden quedar al descobert, perquè això
sí que amb el temps es podriria, i el que hauríem fet per aguantar les terres al final pues patiria
precisament per allà.
Es taparà i es deixarà només el passillo i la mica d’entrada que es pugui veure. Això sí, es veuran les
fotografies que s’han fet fins ara.
Sr. García: Agraïm que es faci això i bé, bon estiu, simplement. Gràcies.
14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA COL·LOCACIÓ DE
SÍMBOLS. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/003806-2018, DE DATA 04/07/2018)
Ø A proposta del Grup Municipal de la CRIDA, s’acorda RETIRAR la present pregunta.

Sr. Alcalde: Molt bé, donem el Ple per acabat, ara, com és habitual, ens acostarem al públic, queixes,
preguntes, propostes, el que sigui, i també desitjar-vos un bon estiu a tothom, i ens veiem pel
setembre, pel Ple de setembre.
Moltes gràcies i fins aviat.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dona per finalitzada la sessió, essent les 22 hores del
dia 9 de juliol de 2018, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en dono fe.
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