ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
•
•
•
•
•
•

Número: 8/2018
Caràcter: ordinària
Convocatòria: Primera
Data: 17 de setembre de 2018
Horari: de 20h a 21’15h
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament, situada a la plaça de la Fàbrica, 1

MEMBRES ASSISTENTS:
SR. JOSEP TRIADÓ BERGÉS
SR. MARC TINTORÉ SERRA
SR. JOSEP FONT 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

ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (actes núm. 6 i 7).
2. Despatx Oficial.
3. Aprovació de la modificació dels representants de l’Ajuntament de Premià de Dalt als òrgans
col·legiats de Normalització Lingüística i Consells Escolars de Centres-Consell Escolar d’Escola
Bressol.
MEDI AMBIENT
4. Aprovació del conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a l’execució de la franja de protecció contra incendis forestals del
nucli urbà de Premià de Dalt.
5. Aprovació del conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i
l’Ajuntament de Teià per a l’execució de la franja de protecció contra incendis forestals del nucli urbà de
Premià de Dalt.

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS
6.

Aprovació
dels
acords adoptats per les comissions negociadores del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de
Premià de Dalt de data 5 de setembre de 2018, relatius a l’increment de les retribucions del personal
per a l’exercici 2018.

MOCIONS
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
7.

Moció del Grup
Municipal Crida Premià de Dalt per crear el Consell per la Interculturalitat. (R.E. E/004941-2018, de
data 06/09/2018).

8.

Moció del Grup
Municipal Crida Premià de Dalt per instal·lar una placa commemorativa de l’1 d’octubre. (R.E.
E/004941-2018, de data 06/09/2018).

9.

Moció del Grup
Municipal Crida Premià de Dalt per impulsar, garantir i facilitar la participació en el procés constituent.
(R.E. E/004941-2018, de data 06/09/2018).

INFORME DE REGIDORIES
HISENDA
-

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

-

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

PRECS I PREGUNTES
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
10.

Pregunta del Grup
Municipal del PP relativa a la mosca blanca. (Pregunta núm. 1, R.E. E/004919-2018, de data
05/09/2018).

11.

Pregunta del Grup
Municipal del PP relativa a les obres de la Plaça del Mil·lenari. (Pregunta núm. 2, R.E.
E/004919-2018, de data 05/09/2018).

12.

Pregunta del Grup
Municipal del PP relativa a les obres del carrer Jacint Verdaguer. (Pregunta núm. 3, R.E.
E/004919-2018, de data 05/09/2018).

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
13.

Pregunta del Grup
Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la seguretat en esdeveniments. (Pregunta núm. 1,
R.E. E/004941-2018, de data 06/09/2018).

14.

Pregunta del Grup
Municipal Crida Premià de Dalt relativa als canvis de delegacions de regidors. (Pregunta núm.
2, R.E. E/004941-2018, de data 06/09/2018).

15.

Pregunta del Grup
Municipal Crida Premià de Dalt relativa a garantir la pluralitat en la comunicació municipal.
(Pregunta núm. 3, R.E. E/004941-2018, de data 06/09/2018).

16.

Pregunta del Grup
Municipal Crida Premià de Dalt relativa al nou càrrec de l’Alcalde. (Pregunta núm. 4, R.E.
E/004941-2018, de data 06/09/2018).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
ALCALDIA
Sr. Alcalde: Si us sembla comencem. Iniciem el Ple ordinari del mes de setembre. Comencem amb el
primer punt de l’ordre del dia, que és lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors, les
actes número 6 i 7. No sé si hi ha alguna esmena. No?
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (ACTES NÚM. 6 I 7)
Ø Sotmeses les actes números 6 i 7 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels
presents sense esmenes.
2. DESPATX OFICIAL
La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords:

1) “La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 3 de setembre de 2018, va aprovar el nomenament,
amb efectes del dia 07/09/2018, de la Sra. SANA DÍAZ CHIHEB, com a funcionària interina amb la categoria
d’agent de policia.
2) La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 3 de setembre de 2018, va acordar la contractació
temporal a jornada parcial i en virtut del contracte eventual per circumstàncies de la producció i acumulació
de tasques a les persones que s’indiquen a continuació:

Cognoms i Nom de la
Persona Contractada
Castillo Llamas, Laura
Caballero
Vázquez,
Laura

Vigència del Contracte
Data Inici Data Fi
21-12-2018
05-092018
19-07-2018

Dedicació Categoria
Setmanal professional
36,00 h

Educadora
infantil

3) La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 3 de setembre de 2018, va acordar la contractació
temporal a jornada parcial i en virtut del contracte d’interinitat a les persones que s’indiquen a continuació:

Cognoms i Nom de la Vigència del Contracte
Persona Contractada
Data Inici Data Fi
Fins
a
la
reincorporació
de la Sra.
Sotelo Aleixandre, Ariane
Lorena López
en situació de
maternitat,
vacnces, etc.
Batlle Cunill, Montserrat
19-11-2018
05-09Fins
a
la
2018
reincorporació
de la Sra. Sara
Cano
en
Ruiz Bueno, Dolors
situació
de
risc
durant
l’embaràs,
maternitat,
etc.

Dedicació Categoria
Setmanal professional

36,00 h

Educadora
infantil

37,00 h

4) Per Decret d’Alcaldia de data 6 de setembre de 2018, es va acordar el nomenament, amb efectes del dia
07/09/2018, del Sr. ALFONSO JESÚS LLORET GONZÁLEZ, com a funcionari en pràctiques amb la categoria
d’agent de policia.”

3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
ALS ÒRGANS COL·LEGIATS DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I CONSELLS ESCOLARS DE CENTRESCONSELL ESCOLAR D’ESCOLA BRESSOL
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“En data 30 de juny de 2015, el Ple de la Corporació, en una sessió extraordinària, va designar el
regidor PEDRO BAILÓN com a vocal titular/suplent dels òrgans col·legiats que es relacionen a
continuació:
•

Consorci per a la Normalització Lingüística:

Titular:
Suplents:

Sr. Marc Tintoré i Serra
Sra. Josi Duran Cutillas
Sra. Emma Escolano i Juanola
Sra. Immaculada Fernández Martínez
Sr. Pedro Bailón Díaz
Sr. Carlos García Abalos

• Consells Escolars de Centres i Consell Escolar d’Escola Bressol:
CEIP Marià Manent
CEIP Santa Anna
Escola de Música i Dansa
IES Valerià Pujol
Escoles Betlem
Escola Bressol Cristòfol Ferrer
Escola Bressol Santa Anna
Representants de l’Ajuntament:

Titular:
Suplents:

Sra. Josi Duran Cutillas
Sra. Emma Escolano i Juanola
Sra. Immaculada Fernández Martínez
Sr. Pedro Bailón Díaz
Sr. Jaume Batlle de Castro

En data 11 de juny de 2018, el Ple va prendre raó de la renúncia voluntària al càrrec del regidor
d’aquest Ajuntament formulada pel Sr. Pedro Bailón Díaz, de la candidatura de PARTIT
POPULAR/PARTIDO POPULAR (PP).
En data 9 de juliol de 2018, el SR. LUIS TORRENS PUIG de la candidatura del PARTIT
POPULAR/PARTIDO POPULAR(PP), va prendre possessió del càrrec de regidora.
Vista la comunicació del portaveu del PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR (PP), Sr. Bernabé Ruffo
Noguera, amb les persones designades per a substituir el regidor Pedro Bailón Díaz en els òrgans
col·legiats.

Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, parcialment
modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril i Llei 57/2003, de 16 de desembre i l’art.53 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a
Catalunya, proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:

1. MODIFICAR l’acord del Ple de la Corporació de data 30 de juny de 2015, relatiu a la designació del
regidor Pedro Bailón Díaz com a vocal suplent en els òrgans col·legiats següents:
• Consorci per a la Normalització Lingüística.
• Consells Escolars de Centres i Consell Escolar d’Escola Bressol.
2. NOMENAR com a vocal suplent de l’Ajuntament de Premià de Dalt en els òrgans col·legiats que
s’especifiquen a continuació, i en substitució del regidor Pedro Bailón Díaz, les persones següents:
• Consorci per a la Normalització Lingüística:

Suplent: Sr. Luis Torrens Puig

• Consells Escolars de Centres i Consell Escolar d’Escola Bressol:

Suplent: Sr. Luis Torrens Puig
COMUNICAR aquests acords al Sr. Luis Torrens Puig i als òrgans col·legiats Consorci per a la
Normalització Lingüística i Consells escolars de Centres i Consell Escolar de l’Escola Bressol, per al seu
coneixement i als efectes escaients.”
Sr. Alcalde: Molt bé, és el canvi, d’on estava el Pedro Bailón, substituïm i hem comunicat aquests dos
acords.
Estem d’acord tots 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.
MEDI AMBIENT
4. APROVACIÓ DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT I L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT PER A L’EXECUCIÓ DE LA FRANJA DE
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS DEL NUCLI URBÀ DE PREMIÀ DE DALT
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“Vist que la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financers i del sector
públic, en l’article 179 modifica la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis

forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, fixant el seu títol en
“Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals”.
Vist que aquesta Llei té per objecte establir mesures de prevenció d’incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o
en la franja de cinc-cents metres que els envolta.
Vist que d’acord amb la Llei esmentada, és necessari en el nucli urbà l’existència d’una franja exterior
de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa
arbòria aclarida, anomenada franja de protecció perimetral i que un cop realitzada la franja, aquesta
s’ha de mantenir neta de vegetació arbustiva, per la qual cosa cal realitzar de manera regular tasques
de neteja del sotabosc.
Vist que en aplicació de l’esmentada Llei 5/2003, de 22 d’abril, l’Ajuntament de Premià de Dalt per
acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2018 va aprovar el Projecte de reducció de la
densitat d’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli
urbà de Premià de Dalt (modificat per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2018)
que inclou terrenys que es troben en el terme municipal de Vilassar de Dalt.
Vist que d’acord amb l’article 4.6 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, en el cas que la franja de protecció
es trobi en un terme municipal que no és el de les finques, els municipis afectats han de subscriure el
corresponent conveni interadministratiu per delimitar els mecanismes d’execució forçosa de les
obligacions establertes per aquesta Llei i que d’acord amb el seu article 6, en els terrenys inclosos en
la franja de protecció que no pertanyen a la població s’hi haurà d’establir una servitud forçosa per a
accedir a aquesta i fer-hi els treballs de neteja necessaris.
Vist que és voluntat dels Ajuntament de Premià de Dalt i Vilassar de Dalt col·laborar en l’execució de
les obligacions establertes per a la prevenció d’incendis forestals inclosos en la normativa vigent.
Vist que, per tal d’establir els mecanismes de col·laboració per a garantir l’execució de les mesures
contemplades en el projecte esmentat, s’ha redactat un esborrany de conveni a aprovar i signar pels
dos Ajuntaments.
Vista la memòria elaborada pel tècnic de Medi Ambient, Sr. Oriol Arderiu Renau, en data 23 de juliol
de 2018.
Vist l’informe favorable emès per la Secretària de la Corporació en data 10 d’agost de 2018 i vistes les
competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest
Ajuntament mitjançant decret de data 23 de juny de 2015, es proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- APROVAR l’esborrany del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a l’execució de la franja de protecció contra incendis forestals del
nucli urbà de Premià de Dalt en aplicació de les mesures de prevenció d’incendis forestals establertes
per llei, el text literal del qual és el següent:
Premià de Dalt, ...............
REUNITS:
D’una part, el senyor Josep Triadó i Bergés, alcalde-president de l’Ajuntament de Premià de Dalt,
assistit per la secretària de la Corporació, la senyora Mireia Boté Massagué

I d’altra, el senyor .............., alcalde-president de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt assistit pel secretari
de la Corporació, el senyor ........
MANIFESTEN:
I.- Que la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financers i del sector públic,
en l’article 179 modifica la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, fixant el seu títol en “Llei de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals”. Que aquesta Llei té per objecte establir
mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions
i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta.
II.- Que d’acord amb la Llei esmentada, és necessari en el nucli urbà l’existència d’una franja exterior
de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa
arbòria aclarida, anomenada franja de protecció perimetral. Un cop realitzada la franja, aquesta s’ha
de mantenir neta de vegetació arbustiva, per la qual cosa cal realitzar de manera regular tasques de
neteja del sotabosc.
III.- Que en aplicació de l’esmentada Llei 5/2003, de 22 d’abril, l’Ajuntament de Premià de Dalt per
acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2018 ha aprovat el Projecte de reducció de la
densitat d’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli
urbà de Premià de Dalt (modificat per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2018)
que inclou terrenys que es troben en el terme municipal de Vilassar de Dalt.
IV.- Que d’acord amb l’article 4.6 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, en el cas que la franja de protecció
es trobi en un terme municipal que no és el de les finques, els municipis afectats han de subscriure el
corresponent conveni interadministratiu per delimitar els mecanismes d’execució forçosa de les
obligacions establertes per aquesta Llei i que d’acord amb el seu article 6, en els terrenys inclosos en
la franja de protecció que no pertanyen a la població s’hi haurà d’establir una servitud forçosa per a
accedir a aquesta i fer-hi els treballs de neteja necessaris.
V.- Que l’Ajuntament de Premià de Dalt ha considerat oportú executar les actuacions essent voluntat
dels Ajuntament de Premià de Dalt i Vilassar de Dalt col·laborar en l’execució de les obligacions
establertes per a la prevenció d’incendis forestals inclosos en la normativa vigent.
I als efectes d’establir els mecanismes de col·laboració per a garantir l’execució de les mesures
contemplades en l’anomenat “Projecte de reducció de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc a
la franja perimetral de baixa combustibilitat”,
PACTEN:
Primer.- Atès que l’Ajuntament de Premià de Dalt té part del nucli que delimita amb terrenys de
titularitat del terme municipal de Vilassar de Dalt, i que la franja de protecció transcorre per aquests
terrenys, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt cedirà a l’Ajuntament de Premià de Dalt les dades dels
titulars d’aquests terrenys a fi i a efecte que l’Ajuntament de Premià de Dalt pugui procedir a
l’execució dels treballs necessaris per a mantenir la franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres
d’amplada que preceptua la Llei 5/2003, de 22 d’abril.
En el supòsit que els terrenys siguin de titularitat pública, autoritza a l’Ajuntament de Premià de Dalt
a l’execució dels treballs necessaris per a obrir i mantenir la franja exterior de vint-i-cinc metres
d’amplada que preceptua la Llei 5/2003, de 22 d’abril.

Segon.- Que la cessió de dades es porta a terme de conformitat amb l’article 6, punt 1 lletra e i el punt
3 lletra b del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), per versar sobre una mateixa
matèria, en aquest cas, la prevenció d’incendis forestals, que inclouria, en tot cas, els treballs de
neteja que preceptua la Llei 5/2003, de 22 d’abril.
Que l’Ajuntament de Premià de Dalt a fi de complir amb el dret d’informació que el RGPD atorga als
interessats i en favor de la transparència en el tractament de les dades personals, en la primera
comunicació que realitzi als titulars de les dades cedides per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, alhora,
titulars dels terrenys afectes a la franja de protecció del terme municipal de Vilassar de Dalt, ha
d’informar dels següents extrems:
a) Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Premià de Dalt i
de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
b) La base jurídica o legitimació del tractament; el compliment d’una missió d’interès públic com
és la prevenció d’incendis forestals i els treballs de neteja que preceptua la Llei 5/2003, de 22
d’abril.
c) El termini o criteris de conservació de la informació; la informació dels titulars es conservarà el
període de vigència del Conveni interadministratiu de col·laboració entre l’ajuntament de
Premià de Dalt i l’ajuntament de Vilassar de Dalt per a l’execució de la franja de protecció
contra incendis forestals del nucli urbà de Premià de Dalt en aplicació de les mesures de
prevenció d’incendis forestals establertes per llei.
d) L'existència de decisions automatitzades o elaboració de perfils; no estan previstes.
e) La previsió de transferències de dades a tercers països; no estan previstes.
f) El dret a presentar una reclamació davant les autoritats de control; el titular de les dades
personals té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades.
g) L'origen de les dades; el Padró de finques rústiques de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
h) Les categories de les dades:
• D’identificació: DNI, NIE, NTR, nom i cognoms, i domicili habitual.
• Tributaris: Referència cadastral, superfície, classificació urbanística, ...
Tercer.- En relació als treballs de neteja, l’Ajuntament de Premià de Dalt, informarà als propietaris de
les parcel·les del terme municipal de Vilassar de Dalt afectades pel pas de la franja sobre l’obligatòria
servitud forçosa per a accedir a aquestes i actuar a tal efecte, sense que dita actuació els suposi cap
cost.
Una vegada adjudicats els treballs per part de l’Ajuntament de Premià de Dalt, s’informarà als
propietaris de les dates en què es portarà a terme l’actuació projectada.
Quart.- La vigilància, el seguiment i el control de la correcta execució del conveni anirà a càrrec de la
Regidoria de Medi Ambient dels Ajuntaments respectius.
Cinquè.- La modificació del contingut del present conveni requerirà l’acord unànime dels Ajuntaments
signants.

Sisè.- Aquest conveni entrarà en vigor de la seva signatura i continuarà en vigor durant un termini de
quatre anys, llevat que una part notifiqui a l’altra la seva intenció de deixar-lo sense efecte amb una
antelació mínima de tres mesos i sens perjudici de finalitzar les actuacions iniciades a la seva empara.
El conveni podrà ser objecte de d’una pròrroga addicional de fins a quatre anys que haurà d’acordarse unànimement per les parts sota signants.
Setè.- El conveni s’extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per
incórrer en alguna de les causes de resolució dels convenis. En totes les qüestions no previstes en
aquesta clàusula regirà la normativa prevista en els articles 51 i següents de la Llei 40/2015 d’1
d’octubre reguladora del Règim Jurídic del Sector Públic.
I perquè consti, signen el present document en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
L’alcalde de l’Ajuntament de ...........
L’alcalde de l’Ajuntament de .......
(nom)
(nom)
El/La secretari/a de l’Ajuntament de ........
El/La secretari/a de l’Ajuntament ......
(nom)
(nom)”
SEGON.- FACULTAR l’alcalde-president de l’Ajuntament de Premià de Dalt, Sr. Josep Triadó i Bergés, a
signar l’esmentat conveni i la documentació que es derivi de la tramitació de l’expedient.
TERCER.- NOTIFICAR els acords precedents a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i a la Direcció General
de l’Administració Local.
QUART.- DONAR PUBLICITAT al conveni, un cop s’hagi subscrit, a la web de l’Ajuntament i al taulell
d’anuncis.”
Sr. López: Hola, bona nit.
El punt 4, punt 5, són molt similars, de fet el que hem fet ha sigut, juntament amb Diputació, hem fet
un projecte d’autoprotecció d’aquesta franja perimetral que consta de la neteja, el desbrossament i
la tala d’algun arbre, tal com marca la llei, perquè en funció de la superfície que hi ha, doncs
necessita tenir un determinat nombre de peus.
Aleshores, el que estem fent no és ni més ni menys que, dintre d’aquesta franja, doncs, toquem els
municipis colindants, que són Teià i Vilassar de Dalt, i el que fem és que demanem autorització, un
conveni per poder entrar i poder fer aquest projecte, desenvolupar-lo dintre d’aquests termes
municipals.
Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha intervencions?
Hi estem tots d’acord?
Ø Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM, PP i CRIDA) dels
membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat dels
presents.
5. APROVACIÓ DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT I L’AJUNTAMENT DE TEIÀ PER A L’EXECUCIÓ DE LA FRANJA DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS FORESTALS DEL NUCLI URBÀ DE PREMIÀ DE DALT
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:

“Vist que la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financers i del sector
públic, en l’article 179 modifica la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, fixant el seu títol en
“Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals”.
Vist que aquesta Llei té per objecte establir mesures de prevenció d’incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o
en la franja de cinc-cents metres que els envolta.
Vist que d’acord amb la Llei esmentada, és necessari en el nucli urbà l’existència d’una franja exterior
de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa
arbòria aclarida, anomenada franja de protecció perimetral i que un cop realitzada la franja, aquesta
s’ha de mantenir neta de vegetació arbustiva, per la qual cosa cal realitzar de manera regular tasques
de neteja del sotabosc.
Vist que en aplicació de l’esmentada Llei 5/2003, de 22 d’abril, l’Ajuntament de Premià de Dalt per
acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2018 va aprovar el Projecte de reducció de la
densitat d’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli
urbà de Premià de Dalt (modificat per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2018)
que inclou terrenys que es troben en el terme municipal de Teià.
Vist que d’acord amb l’article 4.6 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, en el cas que la franja de protecció
es trobi en un terme municipal que no és el de les finques, els municipis afectats han de subscriure el
corresponent conveni interadministratiu per delimitar els mecanismes d’execució forçosa de les
obligacions establertes per aquesta Llei i que d’acord amb el seu article 6, en els terrenys inclosos en
la franja de protecció que no pertanyen a la població s’hi haurà d’establir una servitud forçosa per a
accedir a aquesta i fer-hi els treballs de neteja necessaris.
Vist que és voluntat dels Ajuntament de Premià de Dalt i Teià col·laborar en l’execució de les
obligacions establertes per a la prevenció d’incendis forestals inclosos en la normativa vigent.
Vist que, per tal d’establir els mecanismes de col·laboració per a garantir l’execució de les mesures
contemplades en el projecte esmentat, s’ha redactat un esborrany de conveni a aprovar i signar pels
dos Ajuntaments.
Vista la memòria elaborada pel tècnic de Medi Ambient, Sr. Oriol Arderiu Renau, en data 23 de juliol
de 2018.
Vist l’informe favorable emès per la Secretària de la Corporació en data 10 d’agost de 2018 i vistes les
competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest
Ajuntament mitjançant decret de data 23 de juny de 2015, es proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- APROVAR l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i
l’Ajuntament de Teià per a l’execució de la franja de protecció contra incendis forestals del nucli urbà
de Premià de dalt en aplicació de les mesures de prevenció d’incendis forestals establertes per llei, el
text literal del qual és el següent:

“CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT I
L’AJUNTAMENT DE TEIÀ PER A L’EXECUCIÓ DE LA FRANJA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
FORESTALS DEL NUCLI URBÀ DE PREMIÀ DE DALT EN APLICACIÓ DE LES MESURES DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS ESTABLERTES PER LLEI.
Premià de Dalt, ...............
REUNITS:
D’una part, el senyor Josep Triadó i Bergés, alcalde-president de l’Ajuntament de Premià de Dalt,
assistit per la secretària de la Corporació, la senyora Mireia Boté Massagué
I d’altra, el senyor .............., alcalde-president de l’Ajuntament de Teià assistit pel secretari de la
Corporació, el senyor ........
MANIFESTEN:
I.- Que la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financers i del sector públic,
en l’article 179 modifica la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, fixant el seu títol en “Llei de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals”. Que aquesta Llei té per objecte establir
mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions
i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta.
II.- Que d’acord amb la Llei esmentada, és necessari en el nucli urbà l’existència d’una franja exterior
de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa
arbòria aclarida, anomenada franja de protecció perimetral. Un cop realitzada la franja, aquesta s’ha
de mantenir neta de vegetació arbustiva, per la qual cosa cal realitzar de manera regular tasques de
neteja del sotabosc.
III.- Que en aplicació de l’esmentada Llei 5/2003, de 22 d’abril, l’Ajuntament de Premià de Dalt per
acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2018 ha aprovat el Projecte de reducció de la
densitat d’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli
urbà de Premià de Dalt (modificat per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2018)
que inclou terrenys que es troben en el terme municipal de Teià.
IV.- Que d’acord amb l’article 4.6 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, en el cas que la franja de protecció
es trobi en un terme municipal que no és el de les finques, els municipis afectats han de subscriure el
corresponent conveni interadministratiu per delimitar els mecanismes d’execució forçosa de les
obligacions establertes per aquesta Llei i que d’acord amb el seu article 6, en els terrenys inclosos en
la franja de protecció que no pertanyen a la població s’hi haurà d’establir una servitud forçosa per a
accedir a aquesta i fer-hi els treballs de neteja necessaris.
V.- Que l’Ajuntament de Premià de Dalt ha considerat oportú executar les actuacions essent voluntat
dels Ajuntament de Premià de Dalt i Teià col·laborar en l’execució de les obligacions establertes per a
la prevenció d’incendis forestals inclosos en la normativa vigent.
I als efectes d’establir els mecanismes de col·laboració per a garantir l’execució de les mesures
contemplades en l’anomenat “Projecte de reducció de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc a
la franja perimetral de baixa combustibilitat”,
PACTEN:

Primer.- Atès que l’Ajuntament de Premià de Dalt té part del nucli que delimita amb terrenys de
titularitat del terme municipal de Teià, i que la franja de protecció transcorre per aquests terrenys,
l’Ajuntament de Teià cedirà a l’Ajuntament de Premià de Dalt les dades dels titulars d’aquests
terrenys a fi i a efecte que l’Ajuntament de Premià de Dalt pugui procedir a l’execució dels treballs
necessaris per a mantenir la franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada que
preceptua la Llei 5/2003, de 22 d’abril.
En el supòsit que els terrenys siguin de titularitat pública, autoritza a l’Ajuntament de Premià de Dalt
a l’execució dels treballs necessaris per a obrir i mantenir la franja exterior de vint-i-cinc metres
d’amplada que preceptua la Llei 5/2003, de 22 d’abril.
Segon.- Que la cessió de dades es porta a terme de conformitat amb l’article 6, punt 1 lletra e i el punt
3 lletra b del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), per versar sobre una mateixa
matèria, en aquest cas, la prevenció d’incendis forestals, que inclouria, en tot cas, els treballs de
neteja que preceptua la Llei 5/2003, de 22 d’abril.
Que l’Ajuntament de Premià de Dalt a fi de complir amb el dret d’informació que el RGPD atorga als
interessats i en favor de la transparència en el tractament de les dades personals, en la primera
comunicació que realitzi als titulars de les dades cedides per l’Ajuntament de Teià, alhora, titulars dels
terrenys afectes a la franja de protecció del terme municipal de Teià, ha d’informar dels següents
extrems:
i)

j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Premià de Dalt i de
l’Ajuntament de Teià.
La base jurídica o legitimació del tractament; el compliment d’una missió d’interès públic com és la
prevenció d’incendis forestals i els treballs de neteja que preceptua la Llei 5/2003, de 22 d’abril.
El termini o criteris de conservació de la informació; la informació dels titulars es conservarà el període
de vigència del Conveni interadministratiu de col·laboració entre l’ajuntament de Premià de Dalt i
l’ajuntament de Teià per a l’execució de la franja de protecció contra incendis forestals del nucli urbà
de Premià de Dalt en aplicació de les mesures de prevenció d’incendis forestals establertes per llei.
L'existència de decisions automatitzades o elaboració de perfils; no estan previstes.
La previsió de transferències de dades a tercers països; no estan previstes.
El dret a presentar una reclamació davant les autoritats de control; el titular de les dades personals té
dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
L'origen de les dades; el Padró de finques rústiques de l’Ajuntament de Teià.
Les categories de les dades:
• D’identificació: DNI, NIE, NTR, nom i cognoms, i domicili habitual.
• Tributaris: Referència cadastral, superfície, classificació urbanística, ...

Tercer.- En relació als treballs de neteja, l’Ajuntament de Premià de Dalt, informarà als propietaris de
les parcel·les del terme municipal de Teià afectades pel pas de la franja sobre l’obligatòria servitud
forçosa per a accedir a aquestes i actuar a tal efecte, sense que dita actuació els suposi cap cost.
Una vegada adjudicats els treballs per part de l’Ajuntament de Premià de Dalt, s’informarà als
propietaris de les dates en què es portarà a terme l’actuació projectada.
Quart.- La vigilància, el seguiment i el control de la correcta execució del conveni anirà a càrrec de la
Regidoria de Medi Ambient dels Ajuntaments respectius.

Cinquè.- La modificació del contingut del present conveni requerirà l’acord unànime dels Ajuntaments
signants.
Sisè.- Aquest conveni entrarà en vigor de la seva signatura i continuarà en vigor durant un termini de
quatre anys, llevat que una part notifiqui a l’altra la seva intenció de deixar-lo sense efecte amb una
antelació mínima de tres mesos i sens perjudici de finalitzar les actuacions iniciades a la seva empara.
El conveni podrà ser objecte de d’una pròrroga addicional de fins a quatre anys que haurà d’acordarse unànimement per les parts sota signants.
Setè.- El conveni s’extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per
incórrer en alguna de les causes de resolució dels convenis. En totes les qüestions no previstes en
aquesta clàusula regirà la normativa prevista en els articles 51 i següents de la Llei 40/2015 d’1
d’octubre reguladora del Règim Jurídic del Sector Públic.
I perquè consti, signen el present document en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
L’alcalde de l’Ajuntament de ...........
L’alcalde de l’Ajuntament de .......
(nom)
(nom)
El/La secretari/a de l’Ajuntament de ........
El/La secretari/a de l’Ajuntament ......
(nom)
(nom)
”
SEGON.- FACULTAR l’alcalde-president de l’Ajuntament de Premià de Dalt, Sr. Josep Triadó i Bergés, a
signar l’esmentat conveni i la documentació que es derivi de la tramitació de l’expedient.
TERCER.- NOTIFICAR els acords precedents a l’Ajuntament de Teià, i a la Direcció General de
l’Administració Local.
QUART.- DONAR PUBLICITAT al conveni, un cop s’hagi subscrit, a la web de l’Ajuntament i al taulell
d’anuncis.”
Sr. Alcalde: Estem parlant del mateix, però que és colindant amb Teià. Cal que llegim tot? Jo crec que
estem també d’acord. Hi estem d’acord?
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.
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS
6. APROVACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PER LES COMISSIONS NEGOCIADORES DEL PERSONAL
FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT DE DATA 5 DE SETEMBRE DE 2018,
RELATIUS A L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL PER A L’EXERCICI 2018
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“L’article 8 de l’Acord de condicions de Treball del personal funcionari i del Conveni Col·lectiu del
personal laboral de l’Ajuntament de Premià de Dalt preveu que “l’increment de les retribucions (...)
serà el previst en la Llei de pressupostos Generals de l’Estat per a cada exercici”.

Examinat l’article 18 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generales de l’Estat per a l’any
2018 en quin apartat Dos s’estableix que:
“En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2017, 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.
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en
2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2018, otro
0,25 por ciento de incremento salarial.”
El dos darrers paràgrafs de l’apartat Quatre del referit article detallen que:
“A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios,
complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya
finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales de
los trabajadores.
Estos gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento
en 2018 respecto a los del año 2017”.
Per la seva banda, l’apartat Vuit de l’esmentat article assenyala que “los acuerdos, convenios o
pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en el apartado dos deberán
experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al
mismo”.
D’acord amb el que preveu l’art. 37.1.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, l’aplicació de l’increment de les
retribucions del personal al servei de les Administracions Públiques que s’estableixi en la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat és matèria objecte de negociació.
Examinades les actes de dates 5 de setembre de 2018 lliurades per les Comissions Negociadores
constituïdes per a l’aprovació i aplicació de l’increment de les retribucions del personal funcionari i
laboral d’aquesta Corporació prevista per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2018.
L’article 38 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, al tractar sobre els pactes i acords, estableix, en el seu apartat 3
que “Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las
Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal
por estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser
decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será
directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación...”
El Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
dels Treballadors estableix, en l’article 90.4 que el conveni entrarà en vigor en la data que acordin les
parts.

Havent comprovat que l’actual situació econòmica i pressupostària de l’Ajuntament de Premià de Dalt
permet assumir, a partir d’aquest mes de setembre i fins a final d’any, l’increment retributiu proposat
per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 i davant l’informe emès al respecte pel
cap del departament d’Organització Administrativa i Recursos Humans i la fiscalització i conformitat
prèvia efectuades pel departament d’Intervenció, 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. APROVAR l’acord adoptat per la comissió negociadora del personal funcionari de l’Ajuntament de
Premià de Dalt de data 5 de setembre de 2018 que s’adjunta a la present proposta a través del
qual s’acorda l’increment retributiu del personal d’aquesta Corporació per a l’exercici 2018
d’acord amb la previsió efectuada per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generales de
l’Estat per a l’any 2018.
2. DONAR COMPTE al Ple municipal de la signatura de l’acord adoptat per la comissió negociadora
del personal laboral de l’Ajuntament de Premià de Dalt de data 5 de setembre de 2018 a través
del qual s’acorda l’increment retributiu del personal d’aquesta Corporació per a l’exercici 2018
d’acord amb la previsió efectuada per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2018.
3. COMUNICAR el present acord als delegats del personal funcionari i al Comitè d’Empresa per al seu
coneixement i als efectes escaients.”
Sr. Font: Bé, en aquí, el que hi ha i el que es va signar, hi havia la puja del Govern, que era un 1,50 i
un 0,25 que s’aplicarà a partir del mes de juliol. Abans que acabi l’any serà pagat tot el se’ls deu
actualment.
Sr. Alcalde: Molt bé, voleu fer intervencions?
Sr. García: No, simplement nosaltres hi votarem a favor, i simplement demanar que, com que aquí es
diu que aquests endarreriments es pagaran quan es pugui, tècnicament i econòmicament, doncs
demanar que es faci quant abans possible, perquè segurament els recursos ja hi són.
Sr. Font: Es farà lo abans possible, i segur que serà abans que acabi l’any.
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
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER CREAR EL CONSELL PER LA
INTERCULTURALITAT. (R.E. E/004941-2018, DE DATA 06/09/2018)
En data 6 de setembre de 2018, i registre electrònic E/004941-2018, el Grup Municipal de la Crida
Premià de Dalt va presentar la següent moció:
“Vivim moments en què l’extrema dreta xenòfoba i feixista creix arreu d’Europa i del món i també a
casa nostra, on el feixisme actua, amenaça, agredeix i es manifesta impunement, i on certs partits es
manifesten sense complexos juntament amb grups neonazis anti-immigració.
Cal per tant avançar decididament en la construcció de municipis antifeixistes i que treballin per la
interculturalitat, i cal oferir la possibilitat de participar en el poble a totes les persones que hi viuen i hi
arriben, vinguin d’on vinguin i sigui quina sigui la llengua que parlin o la seva cultura i creences.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Iniciar l'elaboració, de la forma més participativa possible, del reglament d'un nou òrgan de
participació, el Consell per la Interculturalitat o Consell Intercultural.
SEGON.- Que aquest Consell estigui integrat per veïnes i veïns del poble d'orígens i cultures diversos,
així com per representants de col·lectius que apleguin aquestes persones, i d'entitats, associacions,
organitzacions o moviments que treballin en l'àmbit de l'acollida, la immigració, la diversitat cultural i
la cooperació. A més, també en formarien part representants de l'administració, a nivell polític i tècnic
de l'àmbit o àmbits corresponents, i dels grups polítics municipals.
TERCER.- Fer el màxim de difusió enfocada a arribar a la ciutadania de tots els orígens per tal que
puguin conèixer el Consell i els interessi formar-ne part.
QUART.- Fer xarxa amb les actuacions, plans i projectes que tingui en marxa en cada moment
l'Ajuntament o altres administracions, les entitats i la ciutadania, i vinculant aquest Consell amb
altres òrgans de participació existents.
CINQUÈ.- Publicar i difondre aquests acords, i fer-los arribar als col·lectius i entitats del poble dels
àmbits esmentats.”
Sra. Secretària: Hi ha una darrera versió que s’ha presentat per part de la Crida, entenc que tothom
la té sobre la taula.
Sr. García: L’hem enviat per correu a primera hora d’aquest matí.
Ø S’aprova per unanimitat la incorporació de diferents esmenes, passant a tenir la moció el
redactat que es transcriu a continuació:
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:

“Vivim moments en què l’extrema dreta xenòfoba i feixista creix arreu d’Europa i del món i també a
casa nostra, on el feixisme actua, amenaça, agredeix i es manifesta impunement, i on certs partits es
manifesten sense complexos juntament amb grups neonazis anti-immigració.
Cal per tant avançar decididament en la construcció de municipis antifeixistes i que treballin per la
interculturalitat, i cal oferir la possibilitat de participar en el poble a totes les persones que hi viuen i hi
arriben, vinguin d’on vinguin i sigui quina sigui la llengua que parlin o la seva cultura i creences.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Establir contactes amb veïns i veïnes del poble d’orígens i cultures diversos, així com amb
representants i/o membres de col·lectius, comunitats o associacions que apleguin aquestes persones,
així com amb entitats, associacions, organitzacions o moviments que treballin en l'àmbit de l'acollida,
la immigració, la diversitat cultural i la cooperació.
Sondejar-los sobre la possibilitat de crear un nou òrgan de participació del qual podrien formar-ne
part, el Consell per la Interculturalitat o Consell Intercultural.
SEGON.- Convidar-los a una sessió del Consell de Poble que es reuneixi properament per tractar
específicament les temàtiques que més els preocupin o interessin.
TERCER.- Segons com responguin a aquestes possibilitats de participació, iniciar l'elaboració, de la
forma més participativa possible, del reglament d'un nou òrgan de participació, el Consell per la
Interculturalitat o Consell Intercultural.
QUART.- Que aquest Consell estigui integrat per veïnes i veïns del poble d'orígens i cultures diversos,
així com per representants de col·lectius que apleguin aquestes persones, i d'entitats, associacions,
organitzacions o moviments que treballin en l'àmbit de l'acollida, la immigració, la diversitat cultural i
la cooperació. A més, també en formarien part representants de l'administració, a nivell polític i tècnic
de l'àmbit o àmbits corresponents, i dels grups polítics municipals.
CINQUÈ.- Fer el màxim de difusió enfocada a arribar a la ciutadania de tots els orígens per tal que
puguin conèixer el Consell i els interessi formar-ne part.
SISÈ.- Fer xarxa amb les actuacions, plans i projectes que tingui en marxa en cada moment
l'Ajuntament o altres administracions, les entitats i la ciutadania, i vinculant aquest Consell amb
altres òrgans de participació existents.
SETÈ.- Publicar i difondre aquests acords, i fer-los arribar als col·lectius i entitats del poble dels àmbits
esmentats.”
Sr. García: Per fer una breu contextualització de la moció, doncs que nosaltres sempre hem apostat,
com s’ha vist en altres propostes per la participació ciutadana, i una participació que volem que sigui
àmplia i diversa i que arribi a tota la població, especialment donar oportunitats de participació en la
vida pública del poble i en les institucions a les persones i grups que sovint acostumen a tenir-hi
menys accés.
En aquesta línia i en un context al què també fem referència a la moció, en què el feixisme, el racisme
i la xenofòbia està creixent a Europa i també en coneixem casos a casa nostra, on a més hi ha
expressions d’extrema dreta que són tolerades i que actuen impunement, doncs pensem que
justament en aquest moment és encara més important treballar a fons aquest tema, i sobretot donar

totes les eines des de l’Administració municipal per tal que les persones de diferents cultures, de
diferents orígens, puguin tenir veu i puguin tenir un poder de decisió en el que passa al nostre poble.
En aquest sentit, nosaltres el que proposàvem en una primera proposta de la moció, era crear un
consell per la interculturalitat, un nou òrgan que doni veu justament a aquestes persones, que en el
cas del Consell de Poble, ara mateix no hi ha una representació de la diversitat cultural.
Per tant, creiem que és important que hi hagi aquest nou òrgan per donar-los veu.
El que se’ns va proposar a la Junta de Portaveus és de, una mica de fer una primera fase de fer els
contactes, i que hi hagi una sessió del Consell del Poble específica per tractar aquest tema, on es
convidin persones o entitats representatives, i això és el que hem fet, acceptar aquest prec que se’ns
va fer, acceptar que primer es faci aquest pas i nosaltres sí que seguiríem insistint en la idea que en
un futur es pugui crear aquest òrgan.
Avui mateix se’ns ha demanat que la moció es pugui retirar per poder-ne parlar més a bastament,
nosaltres creiem que el que vam parlar a la Junta de Portaveus ho hem recollit en les esmenes i es
podria aprovar així, però bé, si cal no la retiraríem, però sí que deixar-la sobre la taula amb el
compromís ferm que en el proper Ple la tractaríem, i que en el proper Consell del Poble això es pugui
portar a terme, doncs sí que hi estem d’acord.
Sr. Alcalde: Alguna intervenció més?
Sr. Ruffo: Per la nostra part, si es queda sobre la taula pel proper Ple, millor, perquè l’hem rebut
aquest matí, però també, pel matí no podem estar mirant mocions de la Crida. I això, han tingut una
setmana per rebre la moció i poder-la parlar.
Sr. García: La junta va ser dimecres, en aquest cas ha sigut més difícil fer-ho amb temps, però
acceptem passar-lo al següent.
Sr. Alcalde: Bé, jo crec que ho deixem sobre la taula. L’objectiu és, doncs, aprovar, en el Consell del
Poble, i si hi ha prou fonament per crear-lo, doncs fer-ho, però inicialment provar en el Consell del
Poble. Ho deixem sobre la taula, i continuem treballant-ho.

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

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER INSTAL·LAR UNA PLACA
COMMEMORATIVA DE L’1 D’OCTUBRE. (R.E. E/004941-2018, DE DATA 06/09/2018)
En data 6 de setembre de 2018, i registre electrònic E/004941-2018, el Grup Municipal de la Crida
Premià de Dalt va presentar la següent moció:
“Ara que s'acosta l'aniversari de l'1 d'octubre i de tot allò que va suposar, sumem una proposta més
per recordar aquell dia i sobretot per conscienciar-nos que cal retornar a l'autoorganització col·lectiva
de base que el va fer possible per desencallar la situació actual i reprendre la iniciativa popular.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Instal·lar pels volts del proper 1 d’octubre una placa, gravat i/o monument commemoratius
de l'1 d'octubre de 2017 a la cruïlla davant de la Benèfica i el mercat municipal, indret on vam viure el
final d'aquella jornada històrica.

SEGON.- Publicar i difondre aquests acords.”
Sra. Secretària: Tenen una còpia de la nova versió presentada? Si se li pot facilitar, als regidors del PP,
si us plau.
Sr. García: Aquí els canvis són molt petits, també ho he de dir.

Ø S’aprova per unanimitat la incorporació de diferents esmenes, passant a tenir la moció el redactat que
es transcriu a continuació:

La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“Ara que s'acosta l'aniversari de l'1 d'octubre i de tot allò que va suposar, sumem una proposta més
per recordar aquell dia i sobretot per conscienciar-nos que cal retornar a l'autoorganització col·lectiva
de base que el va fer possible per desencallar la situació actual i reprendre la iniciativa popular.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Instal·lar pels volts del proper 1 d’octubre una placa, gravat i/o monument commemoratius
de l'1 d'octubre de 2017 a la cruïlla davant de la Benèfica i el mercat municipal, indret on vam viure el
final d'aquella jornada històrica.
SEGON.- Constituir una taula amb els partits, entitats i organitzacions que ho vulguin, per tal de
definir, concretar i consensuar aquesta i altres propostes de cara a l’1 d’octubre i les dates anteriors i
posteriors, millorant així la comunicació i la coordinació al respecte.
TERCER.- Publicar i difondre aquests acords.”
Sr. Batlle: Sí, doncs, bàsicament, crec que queda prou clar en els punts, és la col·locació d’una placa o
gravat en commemoració del referèndum que es va celebrar l’1 d'octubre, i en el segon punt doncs
és la construcció d’una taula amb els partits i entitats i organitzacions que estan disposades a
treballar per aquest tema, i res, i que es comuniqui els acords presos per la moció.
Sr. Alcalde: Intervencions?
Sr. Torrens: Sí, gràcies.
Bueno, señores de la Crida, les iba a votar que no, inicialmente, y con las modificaciones que
presentan les voy a volver a votar que no, desde luego.
Lo que sí les voy a dar la razón en un punto, y es que sí que fue una jornada histórica. Es una jornada
que pasará a la historia como uno de los días más negros de la historia de España, el 1 de octubre, en
la que un grupúsculo de políticos golpistas, porque no tienen otro adjetivo, haciendo caso omiso a
resoluciones de los tribunales, y con la estrecha colaboración del cuerpo Mossos d’Esquadra, llevaron
al pueblo de Cataluña a enfrentarse unos con otros.
Eso es lo que considero de ese día, el 1 de octubre. Entonces, yo, conmemorar esto, pues qué quiere
que le diga, no le podemos apoyar aquí.
En definitiva le sugiero que la placa conmemorativa quizás la reserven para cuando la política de
Cataluña recupere un poco de seny y un poco de concordia, que es lo que necesitamos hoy en día.

Gracias.
Sr. Tintoré: Sí, bona nit a tothom.
Bueno, la moció la presenta la Crida, i era a qui anava a contestar, però davant de les paraules del
company del PP, doncs estarem d’acord amb una cosa. Sí que va ser un dels dies més negres, però
per la repressió policial, gràcies a la Guàrdia Civil i companyia, aleshores governant el Partit Popular,
o sigui, realment lamentable.
Si una cosa va ser l’1 d'octubre va ser un exemple de participació, serenitat i un dia que, com bé en
aquest cas diu la moció, i com bé es farà, doncs és un dia per commemorar i per recordar.
Dit això, amb la moció que presenta la Crida, primer, que entenem que mocions d’aquesta mena, ja
sabeu que en aquest cas, i amb una placa, hauria de ser per un prec; això en primer lloc.
En segon lloc, l’Alcalde, justament, doncs, va tenir, és curiós, perquè és una casualitat, doncs
justament la mateixa iniciativa, aquesta iniciativa la va traslladar en aquest cas, doncs, al president
del Casal, a la Benèfica, justament perquè era la part afectada, i va proposar que es faria aquesta
acció.
Per tant, votar un prec d’una cosa que ja s’ha dit i es farà i ja ho va dir l’Alcalde, també, precisament,
el dia de la Diada de Catalunya, doncs entenem que no té sentit.
Per tant, el vot serà contrari.
Sr. Alcalde: Més intervencions?
Sr. Batlle: Bé, no sé, llavors, si estem d’acord i la placa es fica igualment, doncs no entenc la negativa
per part del Govern.
És a dir, sí, es farà, doncs aquí estem demanant el mateix que es farà, no? Llavors, per què no
aprovar-ho i ja està?
Sr. Tintoré: Com que ja es farà, i ja és una iniciativa, no es té per què agafar un acord de Ple, i més
amb això, perquè si no és que estarem presentant mocions per qualsevol cosa, que una placa no és
motiu de presentar-ho en moció, i sí com a prec.
Sr. Batlle: Llavors, entenc que l'Ajuntament es comprometrà a ficar la placa allà?
Sr. Alcalde: L'Ajuntament no va gastar ni un euro per l’1 d'octubre, i continuarà, l'Ajuntament
autoritzarà a col·locar una placa. Jo crec que és un tema que ha de ser del poble, i al final ho ha de fer
el poble, en aquest aspecte, i sembla mentida que el que han de fer el poble, doncs sigui el propi
poble que ho farà.
Per tant, l'Ajuntament el que farà és autoritzar-ho.
Sr. Batlle: Totalment d’acord, i després de veure les intervencions soc empàtic amb tu, perquè en
qualsevol moment se’t pot fotre una denúncia.
Però aquí, en cap moment, fica res de diners, ni que l'Ajuntament hagi de gastar res.
Sr. Alcalde: Entengueu que això és la voluntat majoritària, el dia 1 d'octubre, era el 80% de la gent del
poble que volia el referèndum, va ser possible, va ser no de la manera desitjable, i crec que és un
motiu per recordar, però crec que això ho ha de fer la gent, autoritzar-ho, però ho ha de fer la gent.
I crec que és la manera que es va fer el dia 1 d'octubre.
Sr. Batlle: No, sí, sí, totalment d’acord. Passa que llavors també és una mica, d’alguna manera
contradictori que l’11 de Setembre diguessis davant de tothom que l'Ajuntament ficaria la placa,
quan realment és la gent que l’ha de pagar. És una mica contradictori. Però bueno, que per no donar
més argumentació.

Sr. Alcalde: Vaig dir que hi hauria una placa.
Sr. Batlle: Bueno, és igual. No entenem tampoc que s’hi voti en contra.
Sr. Alcalde: Però no amb recursos del municipi.
Sr. Batlle: Sí, sí, però aquí no ho fica en cap lloc. Però bueno, és igual. Escolta una cosa, per evitar que
la votem en contra, perquè em dol a l’ànima que la votem en contra, retirem la moció i ja està.
Sr. Alcalde: Molt bé.
Ø A proposta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt, s’acorda RETIRAR la present moció.
9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER IMPULSAR, GARANTIR I FACILITAR LA
PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS CONSTITUENT. (R.E. E/004941-2018, DE DATA 06/09/2018)
En data 6 de setembre de 2018, i registre electrònic E/004941-2018, el Grup Municipal de la Crida
Premià de Dalt va presentar la següent moció:
“En un moment en què cal reprendre la iniciativa popular per fer efectiu el resultat del referèndum de
l’1 d’octubre després de massa temps de dilacions, hem de posar fil a l’agulla per fi al procés
constituent tantes vegades aplaçat.
I és des de la proximitat dels municipis des d’on millor podem organitzar-nos per debatre quin país,
quin poble, quina societat volem.
Per això, els ajuntaments tenen un paper clau en la facilitació, l’impuls i la difusió dels debats
constituents de base.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament es compromet a impulsar, garantir i facilitar la participació en el procés
constituent de tota la ciutadania de Premià de Dalt que hi estigui interessada.
Per a fer-ho, posarà les eines necessàries per tal de possibilitar els debats que es vulguin organitzar i
fer arribar les convocatòries a tot el poble.
Oferirà per tant els espais adients per a les sessions que es realitzin (el Saló de Plens del Consistori, les
sales de l’antic Ajuntament), els mitjans de difusió corresponents (cartelleria i fulletons, comunicació
digital i xarxes socials, ràdio), el material fungible que es requereixi, i mitjans tècnics o digitals de
suport que eventualment se li sol·licitin des de l’autoorganització popular del procés.
Es posaran a disposició, per tant, els recursos econòmics i tècnics necessaris per a cobrir aquestes
eines, garantint-ne la disponibilitat pressupostària.
Es col·laborarà així mateix, si s’escau, amb la coordinació amb altres poblacions i amb altres nivells
territorials.

SEGON.- Publicar i difondre aquests acords, i fer-los arribar al Consell Comarcal del Maresme, al
Parlament de Catalunya i a la Generalitat de Catalunya.”
Ø S’aprova per unanimitat la incorporació de diferents esmenes, passant a tenir la moció el redactat que
es transcriu a continuació:

La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció
“En un moment en què cal reprendre la iniciativa popular per fer efectiu el resultat del referèndum de
l’1 d’octubre després de massa temps de dilacions, hem de posar fil a l’agulla per fi al procés
constituent tantes vegades aplaçat.
I és des de la proximitat dels municipis des d’on millor podem organitzar-nos per debatre quin país,
quin poble, quina societat volem.
Per això, els ajuntaments tenen un paper clau en la facilitació, l’impuls i la difusió dels debats
constituents de base.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament es compromet a impulsar, garantir i facilitar la participació en el procés
constituent de tota la ciutadania de Premià de Dalt que hi estigui interessada.
Per a fer-ho, posarà les eines necessàries per tal de possibilitar els debats que es vulguin organitzar i
fer arribar les convocatòries a tot el poble.
Oferirà per tant els espais adients per a les sessions que es realitzin (el Saló de Plens del Consistori, les
sales de l’antic Ajuntament), els mitjans de difusió corresponents (cartelleria i fulletons, comunicació
digital i xarxes socials, ràdio), el material fungible que es requereixi, i mitjans tècnics o digitals de
suport que eventualment se li sol·licitin des de l’autoorganització popular del procés.
Es posaran a disposició, per tant, els recursos econòmics i tècnics necessaris per a cobrir aquestes
eines, garantint-ne la disponibilitat pressupostària.
Es col·laborarà així mateix, si s’escau, amb la coordinació amb altres poblacions i amb altres nivells
territorials i institucions, fent confluir aquests debats constituents de base amb la redacció final de la
Constitució per part dels òrgans i mecanismes constituents que s’estableixin des de les institucions
catalanes.

SEGON.- Publicar i difondre aquests acords, i fer-los arribar al Consell Comarcal del Maresme, al
Parlament de Catalunya i a la Generalitat de Catalunya.”
Sr. Alcalde: Fem una mica d’explicació i passem.
Sr. García: Bé, aquí, lligant-ho justament amb el que dèiem, l’1 d'octubre va ser la demostració de
l’autoorganització popular, de la força del poble, i per això precisament creiem que el procés
constituent, que ja feia anys que se’n parlava des de les institucions, i que a més hi havia una llei que
es va aprovar ara fa un any, que deia que un cop es votés, si es votava favorablement, s’iniciaria
aquest procés constituent, doncs considerem que si des de les institucions encara no s’ha iniciat
aquest procés, la ciutadania justament pot prendre la iniciativa i començar a moure els debats sobre
com ha de ser el nostre país.
Perquè també pensem que per això no cal esperar més, no hauríem d’esperar més, i que només
faltaria que no puguem ni començar a debatre quin és el nostre país per por a la repressió.
Llavors, això el que demana, bàsicament, és que l'Ajuntament es comprometi i posi els mitjans que
siguin necessaris per fer el procés constituent, que sí, s’ha de coordinar o venir de les institucions,
però també es pot començar amb una base popular que després es coordini amb la redacció final de
la Constitució per les institucions.
Per tant entenem que això seria un compromís important a prendre tan aviat com sigui possible,
quant abans millor, i sense més dilacions, i per tant esperem que es pugui adoptar aquest compromís
i que això comporti, a nivell pressupostari, a nivell d’espais que l'Ajuntament pugui cedir, doncs
serien exemples d’aquest suport que hauria de donar als debats constituents que es duguin a terme.
Sr. Alcalde: Molt bé, intervencions?
Sr. Torrens: Bueno, a raíz de la moción presentada, desde el Partido Popular Premià de Dalt tenemos
la obligación de advertirles que esta moción que quieren presentar ustedes, en caso de ser aprobada,
requiere de la colaboración del Ayuntamiento para cometer un delito.
Eso que quede claro. Esa moción es lo que quiere decir.
Entonces, están pidiendo que el gobierno, que el consistorio de Premià de Dalt colabore
directamente en este delito.
Hay que recordarles que el Tribunal Constitucional tiene suspendido el referéndum del 1 de octubre,
y que tiene abiertas diligencias que escapan un poco a la competencia de este consistorio.
Entonces, es que además seguimos con la misma historia de siempre, la república, no sé qué.
¿Cuánto llevamos con esto? ¿No se han dado cuenta que es una broma, esto, que ya se ha acabado?
Si lo han dicho los mismos que lo impulsaron. Por ejemplo, cito un ejemplo: Clara Ponsatí, que dice:
“No estábamos lo bastante preparados como para dar continuidad a lo que decidió el pueblo de
Cataluña el 1 de octubre.” O el señor Sergi Sabrià, portavoz de Esquerra Republicana: “Ni el govern ni
el país estaven... estaban preparados para desarrollar la república.” O el señor Artur Mas, el 21 de
febrero del 2018, en la emisora RAC1: “Ni un paso atrás no significa hacer realidad la república
catalana, quería decir simplemente que la finalización del procés, hasta donde se podía acabar, se
tenía que llegar hasta el máximo, incluso con simbolismo.”
No sé qué quiere decir esto, pero a mí no me suena a república ni a proceso constituyente.

O, por ejemplo, que dijo: “Lo que pasó el 27 de octubre, que era aquella declaración de
independencia”, es decir, la declaración de independencia anterior al supuesto proceso constituyente
que ustedes quieren plantear aquí, pues era puramente simbólico.
Todos los actores que fueron al Parlamento aquel 27 de octubre y que votaron a favor, todos sabían
que aquello no tenía recorrido real. ¿De qué estamos hablando? Basta ya de engañar a la gente.
Basta ya, ¿vale?
Bueno, podría extenderme mucho más, tengo más casos, más comentarios, pero no podemos seguir
así, ¿vale?, no podemos seguir con esto, hay que trabajar para cosas del pueblo, no hablar sobre
procesos constituyentes de repúblicas inventadas.
Gracias.
Sr. Alcalde: Molt bé, més intervencions?
Sr. García: Si no, si em deixeu contestar. Ja sé que us toca, però... M’espero, m’espero.
Sr. Tintoré: Bé, estem una mica en el mateix, eh? Moció presentada per la Crida, però continuant
sentint els comentaris del company Lluís, doncs, faré un parell de precisions.
Més que res, que el delicte que parlava, el delicte, i continuo amb el mateix, és la repressió i la
tortura que van fer les forces d’ordre públic espanyoles, en un dia de votació i en un dia festiu.
Lamentable, eh?
I segurament el que més els dol és que el president aleshores, doncs va dir, i el ministre també, que
no es votaria, que no hi hauria cap urna, i quina casualitat, que va haver-hi urnes a tots i cadascun
dels pobles de Catalunya. Això és un exemple, vaja, per treure’s el barret, malgrat, com deia, les
diferents repressions.
Dit això, pel que fa, respecte a la moció que es presenta, òbviament que estem d’acord amb el procés
constituent, òbviament que a Premià de Dalt, sempre que ens ho han demanat qualsevol institució, ja
sigui el Parlament de Catalunya, l’AMI, l’ANC, doncs Premià de Dalt s’hi ha sumat i hi ha estat al
capdavant. L’Alcalde, per exemple, doncs ha anat a tots els actes institucionals que se li ha demanat.
Amb això vull dir que hi estem d’acord, que Premià de Dalt en tot el que se’ns ha demanat hem estat
els primers, però entenem que el procés constituent ens ho té que dir una institució, ja sigui el
Parlament de Catalunya, ja sigui doncs, la institució que toqui, perquè és un tema molt curós, i per la
importància que té, doncs ens hi afegirem, com sempre ens hi hem afegit, però quan sigui el
moment, i a través d’una institució, com pot ser el Parlament de Catalunya.
Per tant, votem que no pel moment, però no en el fons, que hi estarem d’acord.
Sr. Alcalde: Ara podeu donar la rèplica.
Sr. García: No sé si vol dir alguna cosa, com a responsable de Participació.
Bueno. En primer lloc, crec que ja és el que hem explicat, és a dir, el que no creiem que sigui lògic és
que només es puguin fer les coses quan es diuen des de les institucions, quan estem justament
reconeixent la força del poble, que és el que ha de tenir al final el poder constituent. Per tant, que
l'Ajuntament pugui donar un espai perquè la gent pugui debatre sobre quin país vol, i això, sí, és un
delicte supergreu, debatre sobre el model de país que volem.
Potser és més fàcil que el model d’estat ja estigui posat i que no es pugui ni parlar del rei.
Per tant, pensem que si es poden fer debats des de la ciutadania per començar a debatre el procés
constituent, l'Ajuntament pot donar les eines perquè des del municipalisme hem de donar suport a

aquestes iniciatives que puguin sorgir, per tant, no entenem que calgui esperar i esperar, i una mica
és donar la raó als arguments de la por i que això de moment no es fa perquè no es pot fer.
Simplement això, no entenem que no es pugui tirar endavant una iniciativa com aquesta.
Sr. Alcalde: Més intervencions?
Sr. Torrens: No, no, ja està.
Sr. Tintoré: Por cap, eh? Por cap, perquè repeteixo, hem fet i hem estat al capdavant en tot el que
ens han demanat, però per la coherència, el rigor i la importància que ha de tenir el procés
constituent, ens esperarem a fer-ho quan ens ho diguin les institucions.
Sr. García: Només per acabar de contestar, esperem que les institucions ho diguin d’una vegada, però
ja vindria sent hora. D’altra banda, una mica, contestant també el que deien, al final nosaltres en el
que confiem no és en les paraules del senyor Mas o de qualsevol altre polític que hagi dit aquestes
coses, sinó que en el que confiem és en el poble, i per tant, tot això tirat endavant pel poble.
Si des de les institucions no s’ajuda, doncs ja es trobarà la manera.
Sr. Alcalde: Bueno, però és que aquí, en qualsevol institució, qui escull els que manen és el poble, en
unes eleccions, i al final voten, en qualsevol país, escullen, i és la institució la que tira endavant els
processos en funció dels compromisos que adquireixen prèviament. Per tant, el que fem aquí, o en
qualsevol país, és seguir les instruccions que manen des del Parlament, que són els democràticament
escollits, i en democràcia el que fem és anar sempre al darrere del Parlament, del que sigui, per
seguir els passos, per alguna cosa estan escollits pel poble.
Aquesta és la diferència de criteri entre una cosa i l’altra.
Sr. García: Les instruccions es van donar fa més d’un any i de moment no s’ha començat, per tant...
Sr. Alcalde: Passem a votació.
Ø Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA) i 15 vots en contra (PDeCAT, PSC, ERCAM i PP) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.
INFORME DE REGIDORIES
Sr. Alcalde: Iniciem sempre els informes amb la màxima agilitat possible.
Sra. Escolano: Bona nit a tothom.
Disculpeu, després de les festes i els aires condicionats, sempre em passa això.
Bé, després d’aquest cap de setmana, crec que és de rebut, i a més en tinc moltes ganes, de dir-vos
que acabem de passar un cap de setmana de l’Arrela’t a la Cultura, ha estat una festa magnífica, una
festa organitzada per les regidories de Joventut i Cultura de l'Ajuntament de Premià de Dalt,
juntament amb la Comissió de Festes, a qui vull donar les gràcies, a les nostres tècniques i als
membres de la Comissió, perquè s’ho han currat, i s’ho han currat molt, i ho han disfrutat. I la
implicació, també, i la feina dels nostres serveis tècnics, i de la Policia Local, que ens ha ajudat i hi ha
col·laborat, sense ells la festa no hauria estat possible.
També no hauria estat possible, naturalment, sense totes les entitats, per tant vull donar les gràcies
molt especialment a totes les entitats del poble, a les persones i als nostres patrocinadors, que
evidentment han fet possible que aquesta festa es dugués a terme.

Sobretot, també, als artistes que s’hi han implicat, i a tot els veïns, que heu estat molts, de zero a
cent anys, no, la Conxita al final no ha vingut, però han vingut molt grans, i que hi heu participat i
l’heu disfrutat.
Moltes gràcies, estem molt contents i molt satisfets, i per això us emplacem que ens retrobem a
l’Arrela’t 2019, que l’estem preparant ja pel 14 i 15 de setembre. Per tant, apunteu-vos a l’agenda
que el cap de setmana 14 i 15 de setembre del 2019 tindrem la cinquena edició de l’Arrela’t a la
Cultura.
Dit això, recordar-vos que tenim el concert de cloenda del Festival de Música del Maresme, recordeu
que sempre és a l’estiu, però que l’últim el fem al setembre, quan ja han començat les escoles,
perquè és el concert de música familiar, per tant, així l’entreguem a les escoles, els nanos ja han
tornat a començar el curs, i podeu venir el dissabte a la tarda, pares i nens i avis, a disfrutar de les
Cordes Grillades, és un concert molt divertit, que farà la cloenda del festival, del 41è Festival de
Música del Maresme, a la sala del teatre de Sant Jaume.
Des de Joventut, que han fet uns tallers magnífics a l’Arrela’t, dir-vos i recordar-vos que avui comença
les inscripcions a la ludoteca municipal. És perquè no us en descuideu, dilluns 17 i dimecres 19, les
inscripcions de quart a sisè, i dimarts 18 i dijous 20... No, perdó, veus?, ja m’he equivocat.
Primer i tercer dilluns i dimecres, i quart i sisè dimarts i dijous. Per tant, aquesta setmana estigueu al
cas, perquè són les inscripcions.
Llavors dir-vos també que a l’Espai Jove també comencen les inscripcions, i perquè no us agobieu si
teniu nens de totes les edats i de tots els espais, aquesta la fem del 24 al 28 de setembre.
Recordar-vos que la Fletxa ja no està al Torrent Santa Anna, ara ens trobem a la plaça del Mil·lenari,
que està acabadeta, acabadeta d’estrenar, i que en breu ja estarà acabat fins i tot el parc infantil.
Moltes gràcies. Bon vespre.
Sr. Font: Bé, bona nit.
Comentar-vos que al carrer de la Cisa, que sembla que ja s’hauria d’haver obert, que ja està tot,
recordar-vos que està treballant encara Fecsa-Endesa, i s’obrirà perquè es farà, o sigui s’està
esperant també una miqueta que arribin els testos, i si no haurem de posar unes valles, perquè el
carrer aquell, avui, si mos el mirem, allò sembla una autopista, i quedarà sent una zona peatonal.
Hi haurà uns testos que aniran intercalats perquè la gent per allà no pugui córrer.
Dir també que a baix al barri Santa Anna, al Jacint Verdaguer i la plaça Mil·lenari a finals de mes
també estaran ja acabats.
Comentar-vos que hem tingut uns aiguats a Premià de Dalt, que han sigut una mica molt intensos, ha
caigut molta aigua, i hem tingut uns problemes, hem hagut de tallar les dues vegades la carretera de
l’enllaç, i l’última inclús va ser la rotonda de les Flors, que va entrar fang i va entrar aigua al que és el
Sorli.
La primera vegada es va estar buscant a veure per on havia anat a petar aquesta aigua, va ser molt
complicat, però sí que la segona vegada ja s’han trobat els llocs per on aquesta aigua va provocar tota
la baixada de terra cap avall.
Esperem ja que si hi torna a haver una tormenta d’aquestes això ja no ens torni a passar.
En principi està solventat i arreglat.
I comentar també que començaran les obres a la Floresta, del carrer Costa Brava i Penedès.
Res més, gràcies.

Sr. Costa: Bé, bona nit, informar-los que des del Departament d’Hisenda s’han emès dos informes
relatius a l’execució, l’estat d’execució del pressupost d’aquest Ajuntament, relatius al segon
trimestre de l’any, i relatius al període mig de pagament, com saben en compliment a la llei de
morositat de l’Estat.
Referent al primer informe, intentaré ser breu, ja que el tenen a disposició tant els senyors regidors
com el conjunt del veïnat de Premià de Dalt, comentar-los que s’han efectuat des de l’1 de gener
unes sis modificacions del pressupost, totes elles per incorporació de nous crèdits, bé siguin per
subvencions que rebem de la Generalitat o de la Diputació, bé siguin per la incorporació de
romanents de tresoreria, fruit d’una liquidació positiva de l’any 2017, i que de fet hem aprovat per
Ple d’aquesta Corporació.
Fruit d’aquestes sis modificacions, l’estat de les despeses i dels ingressos ha variat respecte al que
estava previst inicialment i votat per aquest Ple al mes de novembre del 2017.
Si entrem a analitzar el que respecta a les despeses, veiem que l’estat d’execució pel que fa a les
despeses corrents, és a dir, aquelles que tenen a veure amb les nòmines del personal, amb els
subministraments, amb els contractes de manteniment i de serveis, així com les subvencions que
aquest Ajuntament atorga al conjunt de les entitats o el que l'Ajuntament liquida mensualment a la
societat mercantil La Pinassa pels serveis que presta a aquest Ajuntament, l’execució, com dic, ha
estat correcta, ha estat en la tònica dels últims anys, se situa entorn a un 40%.
Remarcar que, si bé tant les despeses de personal, les despeses financeres o les despeses derivades
de les subvencions que atorguem es situen en uns llindars bastant alts, roçant moltes d’elles el 50%,
les despeses de béns i serveis sí que es mantenen lleugerament inferiors, 7 punts inferiors,
percentuals, a l’any passat.
Això es deu a les modificacions que comentava, de pressupost, que han suposat injectar més diners a
aquestes partides durant els passats mesos de gener a juny, i l’injectar més diners el que fa és que
aquests diners s’hagin de gastar a posteriori, fins que no estan dins de les partides i són executius no
es poden gastar, i el que fa és distorsionar el que seria el percentatge d’execució.
Estem parlant d’uns increments de més del 30% en aquestes partides.
El mateix passa amb les despeses, l’altre conjunt de despeses que tenen a veure amb les inversions
que aquest Ajuntament realitza, fruit de les modificacions de pressupost que vam realitzar, les
partides referents a les inversions van augmentar un 206%. Això és moltíssim, estem parlant de més
de 3 milions d’euros, fruit, com deia, de les subvencions que rebem i del superàvit que genera aquest
Ajuntament any rere any, i això el que fa és distorsionar absolutament, com poden entendre, les
previsions que tenia aquest Ajuntament d’execució respecte a l’estat d’execució a 30 de juny del
2018.
Tanmateix sí que dir-los que la sintonia i el treball amb Urbanisme és constant, i és molt, diguéssim,
molt intens, ja que el conjunt d’obres que s’estan tirant endavant són moltes, i són moltes perquè
hem rebut molts diners, gràcies a Déu, de les subvencions que rebem de la Diputació, especialment
per tirar endavant projectes esportius, o la millora dels barris, com en aquest cas el barri Santa Anna.
Pel que fa al pressupost d’ingressos, comentar-los que l’execució segueix exactament la mateixa
tònica que l’any anterior, pel que fa als impostos s’han executat el conjunt dels padrons d’IBI, de
taxes d’escombraries, clavegueram, etcètera, amb normalitat, durant el primer semestre de l’any.

Sí que voldria destacar una dada molt positiva, i és l’execució dels impostos indirectes, és a dir,
l’impost de construccions. Fixin-se que vam pressupostar uns 180.000 euros per tot l’exercici 2018, i
a 30 de juny ja s’han reconegut ingressos per 378.000 euros.
Això suposa un increment de vora el 200%, només en un semestre de l’any.
Sí que és cert, i amb una anàlisi en profunditat d’aquests ingressos, primer, la volatilitat dels
mateixos, això depèn d’un context macroeconòmic, d’activitat econòmica, que augmenta l’activitat,
quan hi ha més activitat repercuteix en el tema urbanístic, pel que fa al poble, que és l’única forma
que tenim de recaptar o de repercutir en les finances municipals aquest augment de l’activitat.
Això ens fa ser prudents a l’hora de preveure els ingressos derivats d’aquestes construccions de cara
a l’any vinent, perquè si no confondríem, com va passar a molts ajuntaments amb la crisi econòmica,
i a la que caigui l’activitat, perquè sabem que això són cicles, caigui l’activitat i aquests ingressos no
es generin, el conjunt d’obres quedarien parats.
Llavors, i sí que és cert també i valorem positivament, i que a més es va adoptar un acord en aquest
Ple, és l’augment que vam fer del tipus impositiu, l’ICIO, l’impost de construccions l’any anterior, que
el que vam fer va ser igualar-lo a la immensa majoria de municipis del Maresme, érem el poble que
més baix ho tenia, ho vam igualar al màxim que ens permet la llei, igual que a la resta de municipis,
per intentar evitar ser un destí, diguéssim, d’especulació urbanística.
Per tant, el conjunt de l’estat d’execució, penso, de les despeses i ingressos és molt positiu, i ens
permet seguir executant tant els serveis com les inversions que teníem previstos.
I pel que fa a l’informe emès relatiu al PMP, el període mig de pagament, els dies que triga
l'Ajuntament a pagar els seus proveïdors, informar-los que tant la societat mercantil com
l'Ajuntament compleixen la llei com ja ve sent habitual. Estem dintre dels 30 dies de període mig de
pagament. Moltes gràcies.
“DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST, CORRESPONENT AL SEGON
TRIMESTRE DE L’ANY 2018.
Antonio López Martínez, Interventor Acctal. de l’Ajuntament de Premià de Dalt, emet el següent
INFORME:
Normativa d’aplicació
• Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març
• Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local
• Ordre HAP/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos
de les entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014
• Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
• Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2018

D’acord amb el que disposa l’article 207 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per RD 2/2004 de 5 de març, i la regla 52 de la Instrucció de Comptabilitat Model Normal
aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, la Intervenció de l’entitat local remetrà al Ple de l’entitat, per
conducte de la Presidència, informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria
per operacions pressupostaries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els
terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi.
La informació sobre l’execució del pressupost de l’exercici 2018 i sobre el moviment i la situació de la
tresoreria de l’Ajuntament de Premià de Dalt del 2n trimestre que s’adjunta com annex conté, d’acord
amb el que disposa la regla 53 de la ICAL-model Normal de Comptabilitat aprovada per l’ordre
HAP/1781/2013:
1. l’execució del pressupost de despeses
2. l’execució del pressupost d’ingressos
3. els moviments i situació de la tresoreria
Les dades d’execució del pressupost de l’exercici 2018 són les derivades de l’aprovació del Ple de 13 de
novembre de 2017 amb les modificacions de Pressupost següents:
N. expedient Data
Descripció
01/2018
19/2/2018 MODIF. PRESS 01/2018 GENERACIÓ DE CRÈDIT
02/2018
19/2/2018 MODIF. PRESS. 02/2018 INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
03/2018
01/3/2018 MODIF. PRESS. TRANSFERÈNCIA
04/2018
15/5/2018 MODIF. PRESS. 04/2018 GENERACIÓ DE CRÉDIT - ROMANENT
05/2018
26/4/2018 MODIF. PRESS. 05/2018 GENERACIÓ CRÈDIT I TRANSFERÈNCIA
06/2018
28/5/2018 MODIF. PRESS. 06/2018 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
El pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2018 ha passat de 12.387.575,21 € euros a 17.809.714,32
euros degut a:
- Incorporació de romanents (despesa compromesa de l’exercici 2017) i generació de crèdit per
un import de 2.738.574,82 euros, que han estat finançats en 2.597.834,81 euros amb
Romanent de Tresoreria per despeses generals, en 120.500,00 euros per l’alienació de la finca
de Cal Ferrer i 20.240,01 euros amb excés de finançament afectat.
-

Incorporació de romanents finançats amb Romanent lliure de Tresoreria per import de
2.648.031,67 euros aprovat pel Ple de la Corporació amb data 16 d’abril de 2018 derivat de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2017 la qual determina un Romanent de Tresoreria
positiu de 6,2 milions d’euros i una capacitat de finançament de 2,9 milions d’euros.

-

Generació de crèdit finançat amb augment d’ingressos derivat de la concessió de subvencions
de la Diputació de Barcelona per import de 35.532,62 euros.

1. L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

La informació sobre l’execució del pressupost de despeses corrent posa de manifest, per a cada
aplicació pressupostària, l’import corresponent a:
- Els crèdits pressupostaris inicials, modificacions i definitius
- Les despeses compromeses
- Les obligacions reconegudes netes
- Pagaments realitzats
Així mateix, es fa constar el percentatge que representen les despeses compromeses respecte dels
crèdits definitius, les obligacions reconegudes netes respecte als crèdits definitius i els pagaments
realitzats respecte a les obligacions reconegudes netes.

Obligacions
2.228.846,78
1.244.280,80
2.229,35
1.090.791,12

Obligacions
reconegudes
/crèdits
definitius
44,42%
28,93%
29,72%
42,19%

Pagaments
2.228.302,86
1.082.553,84
2.044,82
945.967,63

Cap
1
2
3
4

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

Inicial
Modificacions
4.780.793,73
236.784,63
3.311.400,82
989.216,32
7.500,00
2.201.194,27
384.029,48

Definitiu
Autoritzacions
5.017.578,36
4.846.444,03
4.300.617,14
2.241.848,70
7.500,00
2.229,35
2.585.223,75
2.384.129,50

Disposicions
4.846.444,03
2.211.073,46
2.229,35
2.101.753,64

Desp.compro
mesa/cr.
Definitius
96,59%
51,41%
29,72%
81,30%

6
7

Inversions reals
Transferències de capital

1.848.637,02
25.000,00

5.656.745,70
29.000,00

3.002.009,73
24.000,00

1.708.668,73
24.000,00

30,21%
82,76%

378.178,09
20.000,00

6,69%
68,97%

375.971,69
20.000,00

8
9

Actius financers
Passius financers

213.049,37

213.049,37

62.055,90

62.055,90

29,13%

62.055,90

29,13%

50.014,76

12.387.575,21

5.422.139,11 17.809.714,32

61,52% 5.026.382,04

28,22%

4.704.855,60

TOTAL

3.808.108,68
4.000,00

12.562.717,21 10.956.225,11

El nivell d’execució del pressupost de despeses per capítol i comparatiu amb el mateix període de l’any
anterior és el següent:
ORN/CR
ORN/CR
TOTALS
2T
TOTALS
2T
Capítol
CR TOTALS
ORN
2018
2017
1. Despeses de Personal 5.017.578,36 2.228.846,78 44,42%
45,49%
2. D. corrents bens i serv. 4.300.617,14 1.244.280,80 28,93%
35,65%
3. Despeses Financeres
7.500,00
2.229,35
29,72%
21,18%
4. Transf. corrents
2.585.223,75 1.090.791,12 42,19%
38,81%
TOTAL OP.CORRENTS
11.910.919,25 4.566.148,05 38,34%
40,91%
6. Inversions Reals
5.656.745,70 378.178,09
6,69%
24,17%
7. Transf. capital
29.000,00
20.000,00
68,97%
0,00%
9. Passius Financers
213.049,37
62.055,90
29,13%
31,93%
TOTAL OP. CAPITAL
5.898.795,07 460.233,99
7,80%
24,90%
TOTAL PRESS. DESPESES

17.809.714,32 5.026.382,04

28,22%

El nivell d’execució de les despeses, distingint la seva naturalesa, és el següent:
Operacions corrents (cap 1-5)
2T 2018 2T 2017
Despeses compromeses/crèdits definitius 76,92% 81,56%

37,96%

Obligacions
definitius
Pagaments
reconegudes

reconegudes/crèdits
realitzats/obligacions

38,34%

40,91%

93,27% 91,53%

Operacions de capital ( cap 6-7)
Despeses compromeses/crèdits definitius
Obligacions
reconegudes/crèdits
definitius
Pagaments
realitzats/obligacions
reconegudes

2T 2018 2T 2017
30,47% 62,53%
23,94%
7,00%

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

2T 2018 2T 2017
29,13% 31,93%
31,93%
29,13%

Total pressupost despeses
Despeses compromeses/crèdits definitius
Obligacions
reconegudes/crèdits
definitius
Pagaments
realitzats/obligacions
reconegudes

2T 2018 2T 2017
61,52% 77,39%
37,96%
28,22%

-

10
11
12
13
15

80,60% 100,00%

80,60% 100,00%

93,60% 92,50%

Cap. 1. Despeses de personal
Les despeses de personal a 30 de juny estan compromeses en un 96,59%, amb un 44,42%
executat (obligacions reconegudes), que representa un punt percentual menys respecte el
mateix període de l’any anterior (45,49 % al 2n trimestre de 2017). Es constata un nivell
d’execució correcte en relació al període de l’any, donat que s’han executat 7 pagues de les 14
anuals.
L’execució dels principals articles és la següent:
OR/CR
OR/CR
C.R.
O.R.
2T18
2T17
Òrgans de govern
37.875,04
18.749,99
49,50% 50,00%
Personal eventual
74.181,58
36.723,82
49,51% 50,00%
Personal funcionari ( B+C ) 1.030.454,15 461.425,70 44,78% 43,91%
Personal Laboral
2.382.867,98 1.103.083,81 46,29% 45,85%
Incentius al Rendiment
346.485,21
166.732,45 48,12% 47,93%

-

Cap. 2. Bens corrents i Serveis
Les despeses en bens corrents i serveis a 30 de juny han estat compromeses en un 51,41%,
amb un 28,93% executat (obligacions reconegudes). Aquesta dada suposa una disminució
quasi 7 punts percentuals respecte el mateix període de l’any anterior (35,65% al 2n trimestre
de 2017), que s’explica per les modificacions de pressupost efectuades el primer semestre de
l’exercici, les quals han implicat un increment del capítol 2 en 989.216,32€, que suposen un
increment de crèdits del 30% respecte el pressupost inicial.
L’execució dels principals articles és la següent:
OR/CR
OR/CR
C.R.
O.R.
2T18
2T17
Arrendaments
87.549,94
39.680,70
45,32% 37,97%
Reparacions
mant.
i
32,98%
conserv.
1.045.650,56 133.105,22 12,73%
Subministraments
2.958.616,64 965.928,97 32,65% 35,14%
Indemnitzacions raó servei 208.800,00
105.565,91 50,56% 48,33%

20
21
22
23

Es pot observar que els Articles 20 i 23, pràcticament no afectats per les modificacions de
pressupost tenen una execució raonable respecte el mateix període de l’any anterior mentre
que, l’Article 21, incrementat en 638 milers d’euros és el que mostra una disminució de
l’execució més important derivada de l’increment de crèdits. S’ha de destacar que l’Article 22
(incrementat en 339 milers d’euros) presenta una breu disminució el qual mostra la major
execució aconseguida aquest trimestre respecte el mateix període de l’any anterior en aquest
article.
De l’anàlisi dels subconceptes principals se n’extreu el següent:
OR/CR
OR/CR
C.R.
O.R.
2T18
2T17
22100 Energia elèctrica
345.850,00
174.028,62 50,32% 41,55%
22101 Aigua
16.755,00
6.116,48
36,51% 50,28%
22102 Gas
48.000,00
30.246,19
63,01% 51,44%
22103 Combustibles
35.700,00
13.755,99
38,53% 46,78%
-
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Cap. 3. Despeses Financeres
Les despeses financeres a 30 de juny han estat compromeses en un 29,72%, amb un 29,72%
executat (obligacions reconegudes). El grau d’execució correspon a la periodicitat establerta
per aquests conceptes anualment.
L’execució dels principals articles és la següent:
OR/CR OR/CR
C.R.
O.R.
2T18
2T17
De préstecs i altres operacions
19,22%
fin
6.500,00
1.575,29 24,24%

Interessos de demora i altres
desp fin
1.000,00

35
-

654,06

65,41% 40,64%

Cap. 4. Transferències corrents
Les despeses relatives a les transferències corrents a 30 de juny estan compromeses en un
81,30%, amb un 42,19% executat (obligacions reconegudes). Aquesta xifra suposa un
increment de l’execució en 3,38 punt percentuals respecte el mateix període de l’any anterior,
tal i com també mostra l’anàlisi per subconceptes. Així es pot concloure que el nivell de
despesa executada és correcte tenint en compte el període de l’any motiu d’aquest informe.
L’execució dels principals articles és la següent:
OR/CR OR/CR
C.R.
O.R.
2T18
2T17

44
46
47
48

A ENS PUBLICS I ESTAT MERC.
A ENTITATS LOCALS
A EMPRESES PRIVADES
A FAM I INST SENSE ÀNIM LUCRE

1.463.381,59
94.828,27
88.882,00
938.131,89

723.971,86
43.471,88
26.000,00
297.347,38

49,47%
45,84%
29,25%
31,70%

46,97%
44,05%
31,07%
20,98%

Cap. 6. Inversions Reals
Les despeses relatives al pressupost d’inversions a 30 de juny estan compromeses en un
30,21%, amb un 6,69% executat (obligacions reconegudes). Aquesta dada suposa una
disminució respecte el mateix període de l’any anterior de 17,48 punts percentuals, que
s’explica per les modificacions de pressupost efectuades per valor de 3.808.108,68€, que
suposa un increment de crèdits del 206% respecte el pressupost inicial.
L’execució dels principals articles és la següent:
OR/CR OR/CR
C.R.
O.R.
2T18
2T17
INV.NOVA EN INFRAESTRUCTURA
1.397.580,00 7.887,29
0,56% 16,42%
INV. REPOSICIÓ EN INFRAEST.
1.429.653,27 277.085,25 19,38% 28,90%
INV.NOVA ASSOCIADA FUNCIÓ
SERVEIS
442.675,56
5.207,16
1,18% 25,64%
INV. REPOSICIÓ ASSOCIADA FUNCIÓ
13,87%
SERVEIS
2.331.249,87 87.998,39
3,77%
INV. DE CARÀCTER IMMATERIAL
55.587,00
0,00% 0,00%

60
61
62
63
64

-

Respecte l’Article 64 correspon a la despesa del nou gestor d’expedients que s’està implantant
durant el 3r trimestre d’aquest exercici per iniciar la seva utilització a l’últim trimestre de l’any
per tal de complir amb la normativa establerta.
Cap. 7. Transferències de capital

Les despeses relatives a les transferències de capital que efectua aquesta Corporació a ens
externs a 30 de juny estan compromeses en un 72,86%, amb un 68,97% executat (obligacions
reconegudes). El detall d’aquesta despesa correspon a la subvenció de capital nominativa a la
SC Sant Jaume (24.000,00€) i a la Fundació Vicente Ferrer (5.000,00€). L’execució d’aquest
capítol depèn de moment de signatura dels convenis corresponents.
C.R.
A FAM I INST S/ANIM
LUCRE
29.000,00

78
-

O.R.

OR/CR
2T18

OR/CR
2T17

20.000,00

68,97%

0,00 %

Cap. 9. Passius Financers

Les despeses relatives a passius financers a 30 de juny estan compromeses en un 29,13%, amb un
29,13% executat (obligacions reconegudes). L’amortització de préstecs al llarg de l’any deriva dels
venciments corresponents.
OR/CR
OR/CR
C.R.
O.R.
2T18
2T17
91
AMORTITZACIÓ PRÈSTECS 213.049,37
62.055,90
29,13% 31,93%
2. L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
La informació sobre l’execució del pressupost d’ingressos corrents posa de manifest, per a cada
aplicació pressupostària, l’import corresponent a:
- Les previsions pressupostàries inicials, modificacions i definitives
- Drets reconeguts nets
- Recaptació neta
Així mateix es fa constar el percentatge que representen els drets reconeguts nets respecte a les
previsions definitives i la recaptació neta respecte als drets reconeguts nets.
Cap
1
2
3
4
5

Descripció
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

Inicial
Modificacions
5.362.832,00
180.000,00
2.034.481,73
3.155.562,39
353.872,34
94.796,32

6
7

Alienació d'inversions reals
Transferències de capital

1.354.902,77

8
9

Actius financers
Passius financers
TOTAL

Definitiu
Drets Reconeg
5.362.832,00
5.021.217,27
180.000,00
378.231,91
2.034.481,73
1.783.258,56
3.509.434,73
2.332.823,33
94.796,32
2.968,48

120.500,00
980.833,65

120.500,00
2.335.736,42

3.966.933,12
205.000,00

3.966.933,12
205.000,00

12.387.575,21

5.422.139,11 17.809.714,32

120.500,00
86.103,26

Drets
reconeguts/pr
evisions
definitives
93,63%
210,13%
87,65%
66,47%
3,13%
100,00%
3,69%

Recaptació/Dr
Recaptació ets reconeguts
1.283.110,59
25,55%
357.216,70
94,44%
864.072,26
48,45%
1.292.164,43
55,39%
2.968,48
100,00%
120.500,00
86.103,26

100,00%
100,00%

4.006.135,72

41,19%

0,00%
0,00%
9.725.102,81

54,61%

El nivell d’execució dels ingressos corrents és irregular al llarg de l’exercici, atès que depèn en gran
part del calendari de cobrament dels tributs. Durant el segon trimestre el percentatge d’execució dels
ingressos ha estat el següent:

Capítol
PREV DEFINITIVES
1. Impostos Directes
5.362.832,00
2. Impostos Indirectes
180.000,00
3. Taxes, P.P. i altres ing
2.034.481,73
4. Transf. Corrents
3.509.434,73
5. Ingressos patrimonials
94.796,32
TOTAL INGR. CORRENTS
11.181.544,78
6. Alienació inversions
120.500,00
7. Transferències de capital
2.335.736,42
8. Actius Financers
3.966.933,12
9. Passius Financers
205.000,00
TOTAL INGR. DE CAPITAL
6.628.169,54

DRN
DRN/PREV DEF.
5.021.217,27
93,63%
378.231,91
210,13%
1.783.258,56
87,65%
2.332.823,33
66,47%
2.968,48
3,13%
9.518.499,55
85,13%
120.500,00
100,00%
86.103,26
3,69%
0,00%
0,00%
206.603,26
3,12%

TOTAL PRESS.INGRESSOS

9.725.102,81

17.809.714,32

54,61%

Distingint segons la seva naturalesa:
Operacions corrents
Drets reconeguts/previsions definitives
Recaptació/Drets reconeguts

2T 2018
85,13%
39,92%

2T 2017
84,09%
37,70%

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

2T 2018
8,41%
100,00%

2T 2017
65,70%
100,00%

Operacions financeres
Drets reconeguts/previsions definitives

2T 2018
0,00%

2T 2017
0,00%

Recaptació/Drets reconeguts

0,00%

0,00%

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

2T 2018
54,61%
41,19%

2T 2017
72,34%
39,68%

-

Cap. 1 Impostos Directes

-

Cap. 2 Impostos Indirectes

-

Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos

DRN/PREV DEF.
91,89%
190,42%
85,75%
69,53%
48,06%
84,09%
65,70%
0,00%
0,00%
13,78%
72,34%

L’estat d’execució del pressupost d’ingressos per impostos directes, indirectes i taxes municipals, a 30
de juny és del 85,13%, un punt percentual més respecte el mateix període de l’any anterior, 84,09%.
En l’anàlisi per subconceptes veiem com els ingressos provinents dels principals padrons s’han
executat tots ells entorn al 100%, amb dues excepcions: l’impost d’activitats econòmiques (IAE), el

padró del qual s’executa durant el tercer trimestre de l’any, i la taxa per serveis educatius, que
situant-se en un 52%, no contempla les liquidacions que es puguin originar durant les matriculacions
d’inici de curs 2018-19.
DR/PD
DR/PD
P.D.
D.R.
2T18
2T17
IMPOSTOS
112 IBI RÚSTEGA
48.200,00
60.020,58
124,52%
105,81%
113 IBI URBANA
3.497.000,00
3.524.123,34
100,78%
96,52%
115 IVTM
692.000,00
678.246,60
98,01%
100,35%
130 IAE
80.000,00
8.866,06
11,08%
16,28%
TAXES
302 Recollida escombraries 920.000,00
918.882,91
99,88%
98,11%
Taxa
cementiri
101,99%
309 municipal
10.500,00
10.802,01
102,88%
312 Serveis educatius
415.300,00
219.467,47
52,85%
58,88%
Entrada
i
sortida
331 vehicles
93.000,00
0,00%
100,98%
Pel que fa als ingressos per liquidacions, destaca l’alt nivell de drets reconeguts respecte les previsions
inicials de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, un 210,13%, o les taxes per llicències
urbanístiques, un 190,41%. Aquesta situació mereix dues consideracions: una situació
macroeconòmica de creixement, amb una millora notable de l’activitat urbanística, que no deixa de
ser cíclica i/o no estable, fet que ha de portar a una previsió moderada d’ingressos en futur per no
incórrer en situacions d’execució baixes que acabin creant tensions de tresoreria o dèficit
pressupostari. D’altra banda cal tenir en compte que l’increment respecte el mateix període de l’any
passat també es deu a l’augment del 3,41% al 4% del tipus impositiu.
DR/PD
DR/PD
P.D.
D.R.
2T18
2T17
IMPOSTOS
116 Plusvàlues
1.000.000,00
704.330,12
70,43%
70,91%
Impost
construccions,
290 instal·lacions i obres
180.000,00
378.231,91
210,13%
190,42%
TAXES
Taxes
per
llicències
321 urbanístiques
84.000,00
159.946,07
190,41%
118,15%
Taxa ocupació vol. sòl i
332 subsòl e.subm.
74.000,00
49.173,74
66,45%
69,61%
349 Altres ingressos
80.000,00
29.134,00
36,42%
65,63%
391 Multes
18.700,00
29.080,79
155,51%
179,88%
-

Cap. 4 Transferències corrents

L’estat d’execució del pressupost d’ingressos provinents d’altres administracions a 30 de juny és de
66,47%, tres punts inferior respecte el mateix període de l’any anterior, 69,53%. Destacar dues
situacions: l’increment en l’execució de les transferències provinents de Diputació respecte el 2017,
situació positiva per tal de poder executar la despesa que en depèn sense crear tensions de tresoreria,
i d’altra banda, la execució nul·la dels ingressos provinents del Fons Català de Cooperació Local donat
que la Generalitat no ha realitzat el pagament corresponent mentre que l’exercici 2017 sí el va fer
durant el primer trimestre de l’any donat que quedaven per cobrar les ajudes d’anys anteriors.
DR/PD
DR/PD
P.D.
D.R.
2T18
2T17
Participació Tributs de
42000 l'Estat
2.114.138,00
2.058.415,20
97,36%
99,78%
Fons
Català
de
45000 Cooperació Local
173.300,00
0,00%
101,52%
Altres
Subvencions
45
corrents Generalitat
690.491,05
22.902,60
3,32%
2,62%
Altres
Subvencions
46
corrents Diputació
521.357,68
251.505,53
48,24%
15,20%
-

Cap. 5 Ingressos Patrimonials

L’estat d’execució del pressupost d’ingressos patrimonials a 30 de juny és de 3,13%, molt per sota del
48,06% del mateix període de l’any passat. Aquesta situació s’explica donat que al finalitzar el primer
semestre de l’exercici no s’havien realitzat les liquidacions corresponents mentre que l’any anterior sí
que s’havien practicat les mateixes.
DR/PD
DR/PD
P.D.
D.R.
2T18
2T17
Concessions
37,34%
550 periòdiques
70.196,32
2.614,35
3,72%
Concessions
no
559 periòdiques
17.600,00
0,00%
103,14%
Les concessions fan referència a les llicències atorgades per la gestió de l’aigua, del servei funerari,
dels espais esportius i del cànon pel terreny de la deixalleria.
En conjunt, la situació d’execució del pressupost d’ingressos corrents (85,13%) és positiva ja que
permet executar el pressupost de despeses d’acord amb les previsions pressupostàries inicials
efectuades, sense necessitat d’incórrer en situacions de dèficit o desequilibri econòmic.
- Cap. 6 Alienació d’inversions
Al primer trimestre de l’any es va efectuar la venda d’un immoble propietat de l’Ajuntament (Cal
Ferrer) per valor de 120.500,00€.
- Cap. 7 Transferències de capital

Pel que fa a les transferències de capital pràcticament no s’han reconegut drets donat que es en el 2n
i 3r trimestre del 2018 quan es realitzen els cobraments de les subvencions principals. El detall de les
aplicacions pressupostaries és el següent:
Org.

Eco.

Descripció

Previsions
inicials

Modificacions

Previsions totals

Drets
nets

rec Drets
recaptats

302

76101

SUBV. DIPUTACIO XARXA M

0,00

13.551,00

13.551,00

0,00

0,00

360

76100

SUBV. XARXA DE MUNICIPIS

0,00

0,00

0,00

1.873,71

1.873,71

403
404

76100
75080

SUBV. XARXA DE MUNICIPIS
SUBV. EQUIPAMENTS

600.000,00
0,00

7,73
0,00

600.007,73
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

404

76101

SUBV. DIPUTACIO XARXA M

0,00

6.484,15

6.484,15

84.229,55

84.229,55

500

75050

SUBV.CAPITAL LLEI DE BARRIS

754.902,77
1.354.902,77

960.790,77
980.833,65

1.715.693,54
2.335.736,42

0,00
86.103,26

0,00
86.103,26

3. ELS MOVIMENTS I LA SITUACIÓ DE TRESORERIA.
La informació sobre els moviments i la situació de tresoreria posa de manifest els cobraments i
pagaments realitzats durant al període a que es refereix la informació, així com les existències a la
tresoreria al principi i fi del període.
1/1/2018
A 1/1/2017
A
31/06/2018
30/6/2017
Existències inici període
6.120.417,96
3.296.543,86
Ingressos

16.343.848,41

15.849.523,09

Total Existències + Ingressos

22.464.266,37

19.146.066,95

Pagaments

15.855.118,22

14.208.061,50

Total Existències fi període

6.609.148,15

4.938.005,45

4. EXERCICIS TANCATS
L’evolució durant aquest 2n trimestre de l’exercici ha estat la següent:
OBLIGACIONS PENDENT DE PAGAMENT
L’estat d’execució dels pressupostos tancats pel que fa a les obligacions pendents de pagament per
capítols és el següent:
Cap.
1
2
3
4

Descripció
Despeses de Personal
Béns corrents i Serveis
Despeses Financeres
Transferència corrents

6
7

Inversions Reals
Transferència de Capital

8
9

Actius Financers
Passius Financers
TOTAL

Obligacions Inicials Rectificacions Obligacions FinalsPagaments Pendent pagament
85.437,50
85.437,50
85.437,50
0,00
398.476,13
398.476,13 396.972,64
1.503,49
0,00
0,00
92.685,42
92.685,42
81.089,85
11.595,57
155.978,99

155.978,99
0,00

155.978,99

0,00
0,00

20.763,87

20.763,87

20.763,87

0,00

753.341,91

740.242,85

13.099,06

753.341,91

0,00

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

2T 2018
97,73%

2T 2017
87,81%

Operacions Capital
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes

2T 2018
100,00%

2T 2017
100,00%

Operacions Financeres
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes

2T 2018
100,00%

2T 2017
100,00%

Total Pressupost despeses
Pagaments realitzats/obligacions reconegudes

2T 2018
98,26%

2T 2017
92,32%

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
L’estat d’execució dels pressupostos tancats pel que fa als drets pendents de cobrar per capítols és el
següent:
Cap.
1
2
3
4
5

Descripció
Drets Inicials
Impostos directes
1.358.595,35
Impostos indirectes
103.964,65
Taxes, preus públics i altres ingressos
626.551,69
Transferències corrents
201.652,89
Ingressos patrimonials
8.627,97

6
7

Inversions Reals
Transferències de Capital

8
9

Actius Financers
Passius Financers
TOTAL

Saldo Drets
inicials
Rectificacions Totals
augment
Anul·lacions Cancel·lats Drets R Nets
Recaptats Pendent Cobrament
7.619,34 1.366.214,69
17.956,25
86.654,74
1.261.603,70 202.431,02
1.059.172,68
0,00
103.964,65
129,58
0,00
103.835,07 103.160,34
674,73
85,12
626.636,81
6.011,45
6.971,83
613.653,53 102.704,23
510.949,30
0,00
201.652,89
0,00
0,00
201.652,89
0,00
201.652,89
0,00
8.627,97
0,00
0,00
8.627,97
6.265,20
2.362,77

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00
0,01

0,00

0,00
0,01

2.299.392,56

7.704,46

2.307.097,02

24.097,28

93.626,57

2.189.373,17

414.560,79

1.774.812,38

Els percentatges dels cobraments han estat els següents:
Operacions Corrents
2T 2018
Cobraments realitzats/drets reconeguts
18,94%
Operacions Capital
Cobraments realitzats/drets reconeguts

2T 2018
0,00%

2T 2017
22,22%
2T 2017
0,00%

Total Pressupost ingressos ex. Tancats
2T 2018 2T 2017
Cobraments realitzats/drets reconeguts
18,94%
21,13%
“
“DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER LA TRESORERA MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT
DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES OPERACIONS COMERCIALS AFECTADES PER LA LLEI 15/2010,
DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL
S’ESTABLEIXEN LES MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS
I CÀLCUL DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2018.

PRIMER.- La Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, afecta als terminis de pagament i
al procediment de reclamació de deutes de les administracions públiques als seus proveïdors.
Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 és de 30 dies des de la recepció de
la mercaderia o prestació del servei. Com a mecanisme de transparència en el compliment d’aquests
terminis de pagament, s’estableix en l’article 4 que els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de
les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el seu compliment el qual haurà
d’incloure necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui
incomplint els terminis. Aquest informe es retrà trimestralment al Ple de la Corporació per part de la
Tresoreria municipal i haurà de remetre’s, en tot cas, al Ministeri d’Economia i Hisenda per part de la
Intervenció.
SEGON.- La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera,
en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute
comercial del Sector Públic, sotmet les Corporacions Locals al principi de sostenibilitat financera, no
només en referencia al deute públic de les entitats locals sinó també del deute comercial de les
mateixes. D’aquesta manera es determina la sostenibilitat del deute comercial quan el període mig de
pagament als proveïdors d’aquestes entitats no superi el termini màxim previst a la normativa de la
morositat.
L’article 13 de la citada Llei Orgànica determina el període mig de pagament com a instrument de
control d’aquest objectiu establint que les Administracions públiques hauran de publicar el període
mig de pagament a proveïdors. En aquest sentit, l’Ordre Ministerial 2105/2012, modificada per
l’Ordre HAP/2082/2014 en el seu article 16.6, estableix l’obligació a subministrar de forma trimestral
aquesta informació.
Queda regulada la metodologia de càlcul del període mig de pagament en virtut del Reial Decret
1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el RD 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
Administracions Públiques.
El PMP mesura el retard en el pagament del deute comercial en terminis econòmics, com a indicador
diferent respecte del període legal de pagament establert al text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si
l’Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les
factures o certificacions d’obra, segons correspongui.
TERCER.- En base als punts primer i segon anteriors, s’informa que els ratis morositat obtinguts de
l’Ajuntament i de la Societat Mercantil de la Pinassa, són els següents:
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
1.- Pagaments realitzats en el trimestre:
Pagaments realitzats en el Trimestre
Període
Pagaments realitzats en el
mitjà
Dins
període
legal Fora període
Trimestre
pagament pagament
pagament

legal

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

(PMP)
(dies)

Nombre
Import
pagaments total

Nombre
Import
pagaments total

32,41

737

445.548,00 17

26.447,90

48,62

18

10.485,87

5

15.277,57

31,35

208

68.446,92

2

4.296,97

31,49

511

366.615,21 10

6.873,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27,47

19

283.949,70 -

-

27,34

3

490,75

-

-

-

-

-

-

-

30,55

759

729.988,45 17

26.447,90

2.- Interessos de Demora
No s’han realitzat pagaments en concepte d’interessos de demora en el període.
3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
Pendent de pagament al final del trimestre
Període
Factures o documents
Dins
període
legal Fora període legal
mitjà
justificatius pendents de
pagament a final del pagament a final del
pagament
pagament al final del
trimestre
trimestre
(PMP)
trimestre
N.
Import
N.
Import
(dies)
Operacions total
Operacions total
Despeses en Béns Corrents
29,40
375
185.351,55 208
11.296,49
i Serveis
20 – Arrendaments i
16,39
4
1.156,09
Cànons
21
–
Reparació,
29,15
47
16.257,59 Manteniment i conservació
22
–
Material,
Subministrament i Uns 29,51
324
167.937,87 208
11.296,49
altres

23 – Indemnització per
raó del servei
24
–
Despesa
de
Publicacions
26 – Treballs realitzats
per Institucions s.f. de
lucre
Inversions reals
Altres
pagaments
realitzats per operacions
comercials
Pendents
d’aplicar
a
Pressupost
TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,91

16

274.976,49 1

176,49

40,23

4

184,53

-

-

15,21

16

140.958,64 -

-

20,53

411

601.471,21 209

11.472,98

4.- Factures per les quals hagin transcorregut més de 3 mesos des de la seva anotació al Registre
General d’Entrada i no s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació, informat per la Interventora
Actual, d’acord amb l’article 10.2 de la Llei 25/2013, 27 de desembre d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
No existeixen factures amb aquestes condicions en el període.
LA PINASSA, SOCIETAT MUNICIPAL
1.- Pagaments realitzats en el trimestre
DINS TERMINI LEGAL FORA
TERMINI
PAGAMENT
LEGAL PAGAMENT
IMPORT
Nº
IMPORT
PMP
Nº PAGS
TOTAL
PAGS
TOTAL
Aprovisionaments i altres Desp.
27,81
199
128.948,79 12
2.880,87
explotació
Adquisicions Immob. Material i
36,09
2
42.099,53 Intangible
TOTAL
29,81
201
171.048,32 12
2.880,87
2.- Interessos de Demora
No hi ha interessos de demora pagats en el període
3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
DINS TERMINI LEGAL FORA
TERMINI
PAGAMENT
LEGAL PAGAMENT
IMPORT
Nº
IMPORT
PMP
Nº PAGS
TOTAL
PAGS
TOTAL
Aprovisionaments i altres Desp.
10,74
16
10.834,68 explotació

Adquisicions Immob. Material i
Intangible
TOTAL
10,74

-

-

-

-

16

10.834,68

-

-

Quart.- En base als punts primer i segon anteriors, s’informa que els ratis en relació al càlcul del
període mig de pagament a proveïdors obtinguts de l’Ajuntament i de la Societat Mercantil de la
Pinassa, són els següents:
Ratio
de
Ratio
de Importe
Importe
Periodo
Operaciones
Operaciones pagos
pagos
Medio
de
Entidad
Pendientes
Pagadas
realizados
pendientes Pago
de
(días)
(euros)
(euros)
Trimestral
Pago (días)
AJUNTAMENT
13,93
756.096,35
15,49
129.606,08 14,16
PREMIA DE DALT
LA
PINASSA,
3,90
174.370,95
10.834,68
3,67
SOCIETAT MUNICIPAL
PMP Global
930.467,30
140.440,76 12,35
CINQUÈ.- Aquest informe es remet al Ple de la Corporació, al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i es publica la informació a la Web municipal.”
Sra. Cuello: Bona nit. Regidoria de Promoció Econòmica.
Informo que a la borsa de treball s’han realitzat de gener a juliol 224 entrevistes a usuaris en recerca
de feina, 97 entrevistes ocupacionals i 127 assessoraments.
Hem tingut 66 insercions laborals de gener a juliol.
Dir-vos que al mes d’octubre s’iniciaran dos programes: un curs d’anglès i Dona Activa. Del curs
d’anglès ja s’ha fet la selecció, i a inicis d’octubre es farà la selecció de la Dona Activa.
Per al pla d’ocupació de contractació de joves en pràctiques, al juliol va sortir la convocatòria al SOC
per la contractació d’un jove en pràctiques en situació d’atur i apuntat al Programa de Garantia
Juvenil.
S’ha sol·licitat un o una educador o educadora infantil. En el cas de ser atorgada la subvenció, la
contractació s’haurà de fer abans del 31 d’octubre d’enguany.
Gràcies i bona nit.
Sr. Medina: Bona nit.
Recordar-vos que esteu convidats aquest cap de setmana vinent a l’Ulisses Fest.
A partir del patrimoni i els eixos de promoció de la nostra vila, portarem 3 tasts gastronòmics,
recuperant la tradició de fer mostres gastronòmiques a Premià de Dalt, oferirem diferents concerts, i
la Ulisses Atac, que és una prova esportiva que està assolint una potència i està sent de referència.
L’esdeveniment està organitzat per la Regidoria de Turisme i Promoció de la Vila i hi col·laboren la
Regidoria d’Esports, la Regidoria de Comerç i el Museu de Premià de Dalt. No concretaré el que
podeu trobar, perquè tots haureu rebut el programa, espero, a casa vostra, entre altres
comunicacions que hem fet arreu i des de fa temps.

Demà convidar-vos a la inauguració del Club Emprèn, la inauguració oficial, que es fa a les 19 hores a
la Casa de la Vila.
També recordar que en el Museu tenim vigent una espectacular exposició sobre la Mediterrània, amb
escultura, pintura i poesia, i avançar-vos que el 10 d’octubre inaugurarem la darrera de l’any, que es
diu “Què diem quan parlem de disseny”, i que ens ensenyarà el bo i millor del disseny industrial
català.
També explicar-vos que estem treballant ja en la segona ruta guiada a la nostra població. Vàrem
començar per la de Passejant per la Cisa, que encara hi ha dos dies programats aquest any, que un és
el 7 d’octubre i l’altre el 4 de novembre, i seguirem amb la segona, que es diu Passejant amb Marià
Manent, i la primera ruta està prevista per l’11 de novembre, coincidint amb la setmana d’actes
vinculats a l’escriptor i poeta.
I després, una altra novetat, des de la Regidoria de Comerç, a partir del 6 d’octubre, els primers
dissabtes de cada mes, a diferents bars i establiments de Premià de Dalt, i de tots els barris,
concretament 12 establiments hi participen, portem la proposta del Dia de la Tapa, amb una tapa i
una beguda a un preu molt, molt, molt popular. El que es tracta és que anem coneixent els diferents
establiments i ens puguem moure i relacionar pels diferents barris, ja us informarem pels canals
habituals dels diferents participants.
Moltes gràcies.
Sra. Fernández: Hola, bona nit.
El dia 1 de setembre es va celebrar el Caritast, que és un acte de caire solidari. Va tenir una bona
afluència de gent, i hem de donar les gràcies als organitzadors, i sobretot als voluntaris que ajuden a
muntar tota la infraestructura, i als cuiners que van allà a oferir-nos els seus plats.
La recaptació va ser d’aproximadament 2.400 euros, i això va destinat al Banc d’Aliments.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Bé, a mi m’agradaria, dos aspectes, comentar.
Primer, que tenim, des de fa quatre dies ha començat el curs escolar, i doncs donar les gràcies a tota
la comunitat educativa per la seva implicació i dedicació.
Dir que fa cinc anys, l’any 2014, es va iniciar un projecte, que vam anomenar Banc de Llibres, en què
l'Ajuntament va fer una inversió important, amb dos objectius: un, afavorir el reciclatge de llibres a
tots els centres públics de la població, i el segon objectiu és que aquests llibres poguessin ser gratuïts
per les famílies.
Aquest procés, des del 2014 ha anat evolucionant, i ara no només permet tenir aquests llibres
gratuïts, perquè són ja reciclats del seu inici, sinó que amb aquests recursos, que bé, com que hi ha
més reciclatge, s’estan aprofitant per projectes per la millora educativa, tant d’escoles de primària
com de l’institut.
Llavors, també, aquests recursos nous, que anem afegint, doncs es destinen no només a tenir,
reciclar els llibres i també a tenir els llibres gratuïts, sinó també, doncs bé, moltes sortides que hi ha a
primària, que són sortides culturals que milloren la qualitat educativa, doncs també es poden ajudar,
i a nivell d’institut també hi haurà nous projectes de millora d’aquesta educació dels nostres fills i
filles, doncs també hi podran participar.
Un altre aspecte important, dintre del nou càrrec, doncs, que tinc dintre del Consell Comarcal, com a
president del Consell Comarcal, també em toca presidir el Consell d’Alcaldes, i el primer Consell

d'Alcaldes que farem el proper dia 25 serà monogràfic de seguretat. Vindrà el conseller d’Interior, i
bàsicament hi ha dos aspectes que preocupen la majoria d’habitants de la nostra comarca i d’altres
espais, d’altres comarques i del país en general.
Dos aspectes, més que per les estadístiques i, doncs, una, són dos aspectes que no venen del nostre
municipi, una és la llei, la llei que empara qualsevol delicte de robatori amb força en vivenda, on
també hi ha violència, doncs que Mossos d'Esquadra i Policies Locals fan esforços per detenir
aquestes bandes que venen normalment de l’estranger, o d’Europa de l’Est, o de Sud-amèrica,
normalment, doncs que al cap de pocs dies tornen a estar en llibertat, donat que es considera un
delicte sobre el patrimoni, i no sobre les persones.
I l’altre aspecte és quins reforços, qui té la competència en aquest aspecte, que són els Mossos
d'Esquadra, quins reforços hi haurà de cara, els darrers anys hem tingut doncs un increment
d’aquests robatoris amb força a domicili, i hi ha la preocupació de veure quines mesures per part de
l’administració competent, que en aquest cas és la que té recursos, i de quina manera els municipis
podem ajudar a fer al més eficient possible la seguretat en cadascun dels nostres.
Per tant, el dia 25 tindrem aquest Consell d'Alcaldes en què volem posar de manifest aquestes dues
preocupacions, que són genèriques a nivell de la comarca.
I aquí ja passem a les preguntes.
PRECS I PREGUNTES
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
10. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA MOSCA BLANCA. (PREGUNTA NÚM. 1,
R.E. E/004919-2018, DE DATA 05/09/2018)
Sr. Ruffo: “Teniendo en cuenta las actuaciones realizadas contra la mosca blanca, ¿Qué balance hace
el equipo de gobierno referente a este problema?”
Sr. López: Doncs és ben positiu, ben positiu, i dir també que aquí a Premià de Dalt som un municipi
pioner a l’hora de fer actuacions davant d’aquest problema, que no només és aquí a Premià de Dalt,
sinó que el tenim generalitzat a tota la comarca.
Val dir que de l’any passat a aquest s’ha reduït, hem eliminat tota la planta que generava aquest
problema, pràcticament en el 90-95%, sobretot en sòl públic, i també hem fet que ho fessin en sòl
privat.
D’aquesta manera el que hem aconseguit és pràcticament erradicar el 90-95% del problema que
teníem. N’ha quedat una miqueta, molt localitzat en alguna zona, i és perquè s’ha detectat que
aquest insecte, quan és adult, es fa autoprotegir amb una altra planta.
Però només hi va la part del mascle, la femella no, i el lloc on es reprodueixen és el que hem eliminat,
per tant creiem que això en poc temps podrà estar pràcticament resolt al 100%.
Fins i tot ara estem provant una sèrie de tractaments en aquests llocs que hem detectat, i que estan
donant molt bon resultat.
Sr. Ruffo: Quines zones són les que encara...?

Sr. López: Puig de Pedra és la zona que ha quedat ara amb el problema, vull dir, però on hi havia més
problema, que podia ser el barri del Remei, i altres llocs de tota la zona més colindant a la muntanya,
doncs pràcticament ha quedat erradicat.
Dir que ens hem introduït pràcticament casi bé en 150 metros endintre de la part boscosa, anant
eliminant totes aquestes plantes que produïen aquest problema.
Sr. Alcalde: Gairebé 600 plantes, s’han tractat. S’han eliminat abans de l’estiu, dintre del perímetre
de 150 metros del poble.
11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LES OBRES DE LA PLAÇA DEL MIL·LENARI.
(PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/004919-2018, DE DATA 05/09/2018)
Sr. Ruffo: “Teniendo en cuenta que esta plaza suele estar frecuentada por niños pequeños, ¿No
consideran que las jardineras metálicas instaladas son peligrosas?”
Sr. Font: Tot i que aquest tipus de jardineres s’estan posant avui arreu del territori, sí que ja es va
observar fa uns quinze dies que pot ser perillós per la canalla, perquè queda un canto viu, i s’ha
acordat amb l’empresa que es posarà un tubo rodó soldat, amb el qual el canto viu desapareixerà i
quedarà arrodonit.
12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LES OBRES DEL CARRER JACINT
VERDAGUER. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/004919-2018, DE DATA 05/09/2018)
Sr. Ruffo: “¿Qué fecha de finalización prevista hay para las obras de la calle Jacint Verdaguer?”
Sr. Font: Sí, a l’informe de regidories ja ho he dit. Bueno, té raó, ho repeteixo, però a final de mes
estaran les obres ja acabades.
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA SEGURETAT EN
ESDEVENIMENTS. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/004941-2018, DE DATA 06/09/2018)
Sr. Batlle: Bàsicament, contextualitzo una mica la pregunta. Fa uns anys, fa dos anys o així, quan se’ns
va fer una visita a la part de sota de l’aparcament, vam veure que hi havia algunes zones apuntalades,
sobretot la zona de Correus, i que s’evitava passar-hi camions, per por que allò pogués cedir. Llavors,
a partir de la festa de l’Ulisses, que segurament, amb la promoció que se n’ha fet, sigui un èxit, i així
ho esperem, doncs ens sorgeixen algunes preguntes que no sé si s’han portat a terme o no, que són
les següents:
Sr. Batlle: “S'han previst mesures específiques relatives a la seguretat pel que fa als concerts de la
propera festa d'Ulisses, tenint en compte l'afluència possible? Quin es calcula que és l’aforament
màxim de la plaça per a un esdeveniment d’aquestes característiques? S'ha analitzat l'estat de la
plaça i dels seus fonaments, tenint l'aparcament a sota?”
Sr. Medina: A veure, l’any passat ja vam treballar amb un pla d’autoprotecció, que ens l’ha realitzat
l’enginyer del Consell Comarcal, que és en Joan Ramon Pelat i Vives, i ja va ser redactat el mes
d’agost del 2017, i aquest any el que hem fet és adaptar-lo a la concreció que tenim el 2018, o sigui,
l’hem refrendat de nou.

El pla d’autoprotecció, perquè vegis una mica quins objectius té, és donar compliment al que preveu
el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat per decret 112/2010 del 31
d’agost, quant a les mesures adoptades per l'Ajuntament de Premià de Dalt per garantir la protecció,
la seguretat, la salut i els drets de les terceres persones que es puguin veure afectades per la
celebració dels espectacles musicals que es portaran a terme el divendres 21 de setembre, dissabte
22 de setembre i diumenge 23 de setembre, a la plaça de la Fàbrica de Premià de Dalt, en el marc del
cap de setmana d’Ulisses, Ulisses Fest.
Tu has dit coses que després me les preguntes després, no sé si t’ho contesto tot seguit.
Sr. Batlle: Sí, contesta-m’ho. L’aforament.
Sr. Medina: Per una banda tenim el tema de seguretat. Diferenciem, perquè els concerts són
diferents i la repercussió que s’espera d’uns i d’altres són diferents, diferenciem el que és divendres i
diumenge del que és dissabte, que seria com el concert més fort.
Llavors, el divendres 21 de setembre i el diumenge 23 de setembre tindrem la presència dins del
recinte d’un efectiu de la policia que realitzarà la vigilància interior en l’acte durant el seu
desenvolupament, vetllant pel seu normal desenvolupament, i donar recolzament, si s’escau, als
controladors d’accessos, que tant divendres com diumenge seran dues persones. El dissabte,
reforcem els efectius de policia dins del recinte a tres, que és el que es recomana per autoprotecció, i
tenim quatre persones de control d’accés.
A part, comptarem amb servei d’ambulància i equip de primers auxilis, i per la nit, en els moments
que no hi hagi l’esdeveniment, tindrem vigilància privada perquè controli que no passi res amb el que
tenim a la plaça.
Quant a la mobilitat exterior, comptarem amb els efectius de la Policia Local, que realitzaran tant el
control de la circulació per les immediacions del lloc de celebració, tant a l’entrada com a la sortida
de les persones que hi assisteixin.
Llavors em pregunteu quin es calcula que és l’aforament màxim de la plaça per un esdeveniment
d’aquestes característiques. L’aforament de la plaça de la Fàbrica autoritzat, no per aquest
esdeveniment, per qualsevol, és de 2.000 persones. I és molt restrictiu, també us ho vull dir. O sigui,
aquests plans d’autoprotecció que es fan són molt restrictius. Realment, podria ser més, però el que
tenim autoritzat són 2.000 persones. Per això tenim un control d’accés, per evitar que no vinguin més
persones.
Llavors, si s’ha analitzat l’estat de la plaça, dels seus fonaments, tenint l’aparcament a sota, això ja es
va fer l’any passat, queda recollit també en el pla d’autoprotecció, us el passaré, no us ho vull llegir
perquè són 71 planes de Pla d’autoprotecció, i torno a repetir que queda limitat a 2.000 persones,
comprovant la resistència de tota la infraestructura.
I aquesta anàlisi, a part de fet per l’enginyer del Consell Comarcal, està refrendat pel nostre enginyer
Joan Riera aquí a l'Ajuntament.
I després, ja, per arrodonir-ho, que no m’ho heu preguntat, us dic que a part de la plaça de la Fàbrica
tenim una activitat per infants a Can Figueres, amb un inflable, i hem requerit a l’empresa que ens
porta aquest inflable tots els permisos perquè segueixi tot el protocol que marquem des de
l'Ajuntament.
I no sé si amb això us contesto.
Sr. Batlle: Sí, perfecte. Moltes gràcies.

Sr. Medina: A tu.
14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA ALS CANVIS DE
DELEGACIONS DE REGIDORS. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/004941-2018, DE DATA 06/09/2018)
Sr. García: Sí, arrel de l’anterior Ple ordinari, es van comunicar alguns canvis de delegacions de
regidors, i també un canvi de les persones que formen part de la Comissió Assessora de la Junta de
Govern.
Sr. García: “A quins motius es deuen els canvis de delegacions de regidors/es de l'Ajuntament que es
van comunicar en el darrer Ple? Quins canvis i conseqüències comporten?”
Sr. Alcalde: Bé, els dos canvis que hi ha van relacionats amb la seguretat ciutadana, amb l’aportació
de cada un, que dintre d’aquest fem un grup de treball per mesures, per millorar robatoris, actes
vandàlics i incivisme a la població, i el que fem és intentar que hi hagi un de cada grup que està en el
Govern involucrat en aquest grup de treball. En aquest cas, hi ha tant en Josep Font com en Ginés
que són gent que dominen aquest tema, han sigut regidors o han estat implicats en aquests aspectes,
i crec que són positius. De cara sobretot als dos darrers anys, hem tingut un increment sobretot a
nivell general de robatoris, a partir del mes d’octubre, quan hi ha el canvi horari, i bé, implementar
mesures i estar en el dia a dia per tenir la màxima flexibilitat o adaptar-nos a aquests canvis que hi
pugui haver, tant de robatoris, actes vandàlics com d’incivisme.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A GARANTIR LA
PLURALITAT EN LA COMUNICACIÓ MUNICIPAL. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/004941-2018, DE DATA
06/09/2018)
Sr. Batlle: “Quines mesures es prenen per garantir la neutralitat, imparcialitat i pluralitat als mitjans de
comunicació i difusió públics municipals?”
Sr. Costa: Sí, senyor regidor. Bueno, jo penso que aquesta pregunta ve sent una mica recurrent, jo
insisteixo en el que solc dir, i és que la millor mesura que puc prendre com a responsable és incidir el
mínim possible en el que són els periodistes, que en aquest cas són dos, més l’empresa externa que
tenim contractada, d’aquest Ajuntament.
Per tant, intentar que el seu funcionament sigui independent almenys del meu criteri.
Sr. Batlle: Bàsicament és perquè a l’anterior, bueno, hi ha molts exemples, però a l’anterior Ple, per
exemple, va haver-hi un tema una mica punyent, on hi havia diversitat d’opinions, aquestes, per
exemple, no es van recollir en els vídeos, de resum del Ple, i després, a internet hi ha penjat, a la
plana web de l'Ajuntament hi ha penjat un decàleg de bones pràctiques de comunicació, on hi ha, per
exemple, el punt 2, que parla sobre informar d’una manera veraç, plural i transparent, i el punt 6,
que fica: “Hem d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat.”
Llavors, en el text fica: “Donar veu als diferents protagonistes.”
Entenem que molts cops això no passa, i demanaríem des de la Crida que es solucionés aquest
problema.
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA AL NOU CÀRREC DE
L’ALCALDE. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/004941-2018, DE DATA 06/09/2018)

Sr. García: “Com afecta a l'Ajuntament el nou càrrec de l'Alcalde en el Consell Comarcal, pel que fa a la
compatibilitat i distribució de responsabilitats, dedicacions i retribucions?”
I aprofito per reclamar que des del Consell Comarcal s’intentés ser una mica més transparent, perquè
quan busques aquesta informació a la web del Consell no hi és, o com a mínim no està actualitzada.
Sr. Alcalde: És un dels objectius amb el nou càrrec que tindré. Dir que no hi ha modificació ni de
dedicacions ni de retribucions ni de cap tipus. La dedicació a l'Ajuntament és la mateixa, a nivell de
Consell Comarcal hi ha una estructura de gerència més caps d’àrea que gestionen el dia a dia, i el que
ja he dit sempre, que en aquest càrrec el que fa més és reduir la dedicació familiar. Seria una mica el
resum, no a l'Ajuntament, sinó perquè hi ha moltes activitats, molts actes, molta representació, fora
dels horaris habituals. Doncs bé, en aquest sentit no hi haurà cap canvi a nivell de dedicació ni de
retribucions.
Sr. García: Per tant, per acabar-ho d’aclarir, perquè això no queda clar a la web, la dedicació serà la
mateixa que tenia l’anterior president, i per tant serà un 33% o serà un 25%?
Sr. Alcalde: No, no canviarà res la meva situació, tant aquí com allà.
Sr. García: Parlant del sou també?
Sr. Alcalde: Sí, sí.
Sr. García: No és el mateix que tenia l’anterior conseller?
Sr. Alcalde: No hi ha cap modificació ni de dedicacions ni de retribucions. Al contrari, generaré un
estalvi al Consell Comarcal important.
Sr. García: Esperem que això realment no afecti la dedicació a l'Ajuntament, que hauria de ser la
prioritària. Gràcies.
Sr. Alcalde: Això li diràs a la meva dona.
Sr. García: Una cosa més, perdoneu, però s’havia de dir des del Govern que s’ha retirat un prec, i com
que no ho heu comentat doncs sí que ens agradaria dir que vam presentar un prec, és veritat que va
ser per urgència, però va ser perquè el que fa referència al prec va passar posteriorment a que
s’haguessin d’entrar les mocions, precs i preguntes, i consideràvem que seria important que s’hagués
pogut entrar per urgència, i era sobre que s’expliqui com pot ser que des de l'Ajuntament que hi hagi
hagut una persona que no sabem si se sap qui és o no, que va accedir a l'Ajuntament en un cap de
setmana per fer la pintada en el llaç groc, i això creiem que és un problema de seguretat, quan hi ha
regidors com nosaltres mateixos, que no podem ni accedir a l'Ajuntament perquè no tenim
empremta, en canvi hi ha algú que ha pogut accedir-hi, no sabem si per fora o per dins, per fer
aquest acte de vandalisme, i per tant voldríem saber, dins del que es pugui explicar públicament, si hi
ha alguna novetat sobre el tema, i estaria bé que ho poguéssiu respondre.
Sr. Tintoré: El prec, primer de tot, no s’ha retirat. No s’ha acceptat perquè estava fora de termini.
Sr. García: Ja ho he dit, si havíem d’entregar els precs el dia 6 i això va passar el dia 9, és obvi.
Sr. Tintoré: Un prec fora de termini no s’accepta, en aquest cas. No es retira, no és que l’Equip de
Govern l’hagi retirat. I després, que és un tema, amb uns fets, com bé dius, importants, i que està
investigant, i tampoc direm en Ple en quina situació ens trobem encara.
Sr. García: Només afegir que el que no es pugui dir en el Ple ens ho pugueu comunicar, i esperem que
així sigui i que s’estigui investigant. Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé.
Sr. Tintoré: S’està investigant des del primer dia, eh?

Sr. Alcalde: Molt bé, doncs gràcies a tots per haver vingut, i ens veiem el proper mes d’octubre en el
Ple ordinari. Gràcies.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dona per finalitzada la sessió, essent les 21’15 hores
del dia 17 de setembre de 2018, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en dono fe.
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