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ORDRE DEL DIA

ALCALDIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 8).
2. Despatx Oficial.
3. Aprovació de les bases reguladores específiques per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva.

HISENDA
4. Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2019.

MOCIONS

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDeCAT I ERC-AM
5. Moció dels Grups Municipals del PDeCAT i ERC-AM relativa al primer aniversari
de l’1 d’octubre. (RGE 4497, de data 04/10/2018).
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
6. Moció del Grup Municipal del Partit Popular relativa a la col·locació de simbologia
partidista en edificis i espais públics. (R.E. E/005445-2018, de data 03/10/2018).
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/005489-2018, de data 04/10/2018).
8. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa al dret a
l’empadronament. (R.E. E/005489-2018, de data 04/10/2018).
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INFORME DE REGIDORIES

HISENDA
-

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

PRECS I PREGUNTES

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
9. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al nou espai de “coworking”.
(Pregunta núm. 1, R.E. E/005516-2018, de data 07/10/2018).
10. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al dispositiu policial del 30 de
setembre de 2018. (Pregunta núm. 2, R.E. E/005516-2018, de data 07/10/2018).
11. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la Benèfica. (Pregunta núm. 3, R.E.
E/005516-2018, de data 07/10/2018).
12. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la placa commemorativa de l’1
d’octubre. (Pregunta núm. 4, R.E. E/005516-2018, de data 07/10/2018).
13. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa als Centres d’Atenció Primària (CAP).
(Pregunta núm. 5, R.E. E/005516-2018, de data 07/10/2018).
14. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la revista municipal la Pinassa.
(Pregunta núm. 6, R.E. E/005516-2018, de data 07/10/2018).
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALTCUP-PA
15. Prec del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatiu a l’atac a la llibertat
d’expressió en seu municipal. (Prec núm. 1, R.E. E/005489-2018, de data
04/10/2018).
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16. Prec del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per obrir l’elaboració del nou
Reglament Orgànic Municipal (ROM). (Prec núm. 2, R.E. E/005489-2018, de data
04/10/2018).
17. Prec del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatiu als actes institucionals. (Prec
núm. 3, R.E. E/005489-2018, de data 04/10/2018).
18. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a les obres de la Font
del Peix. (Pregunta núm. 1, R.E. E/005489-2018, de data 04/10/2018).
19. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la urbanització de
carrers de la Floresta. (Pregunta núm. 2, R.E. E/005489-2018, de data
04/10/2018).
20. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a les obres a la
Floresta. (Pregunta núm. 3, R.E. E/005489-2018, de data 04/10/2018).
21. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a les audiències
públiques. (Pregunta núm. 4, R.E. E/005489-2018, de data 04/10/2018).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

ALCALDIA
Sr. Alcalde: Molt bé, iniciem el Ple ordinari del mes d’octubre amb el següent ordre del
dia.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 8)
 Sotmesa l’acta número 8 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 23 de juliol de 2018, va
autoritzar la permuta del funcionari d’aquesta corporació, Sr. Joan Camprubí Oliveras,
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amb la categoria d’agent de la Policia Local d’aquesta corporació, amb la funcionària de
la mateixa categoria de l’Ajuntament de Molins de Rei, Sra. Olga González Carbó, segons
el quadre adjunt:
Vigència del Contracte
Cognoms i Nom
Camprubí Oliveras, Joan

Data Inici

Data Fi

---

25/07/2018

Dedicació Categoria
Setmanal professional
37,50 h

González Carbó, Olga

26/07/2018

Agent
local

policia

2) La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 17 de setembre de 2018,
va acordar prorrogar el contracte laboral de caràcter especial del personal d’alta
direcció, subscrit en data 1 d’octubre de 2017 amb la Sra. Montserrat Presas
Sánchez, com a càrrec directiu i de gerència tècnica, des de l’1 d’octubre de 2018
al 30 de setembre de 2019.”
La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords:
“El Ple de la Corporació, en la sessió extraordinària del 20 de setembre de 2010, va
adoptar l’acord d’aprovar una subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per
import de 3.750.000€ destinada al projecte de millora del barri Santa Anna-Tió.
La subvenció atorgada correspon al 75% del cost total. L’Ajuntament de Premià de Dalt
cofinança el projecte en un 25% que correspon a un import de 1.250.000€.
El projecte està destinat a la rehabilitació i la promoció específica del barri que per les
seves característiques, requereixen una atenció especial.
D’acord amb el que estableix l’article 15.1 del Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel
qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i
viles que requereixen una atenció especial, les actuacions que hagin obtingut
finançament han d’executar-se en un període màxim de quatre anys a comptar de la
data de la notificació de la resolució. Que d’acord amb l’article 15.2 de l’esmentat decret,
per resolució de la presidència de la comissió de gestió del Fons de foment del programa
de barris i àrees urbanes, es podrà concedir una pròrroga, no superior a dos anys, si
existeix una causa justificada no imputable al beneficiari, sempre i quan hagi estat
sol·licitada amb anterioritat a la finalització del termini d’execucions de les actuacions.
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Vist que des de l’Ajuntament de Premià de Dalt, s’han portat a terme des de l’any 2010
accions de gestió i actuacions urbanístiques i socials que han incidit en una millora de la
qualitat de vida dels veïns.
Atès que per acord de Junta de Govern de data 20 d’octubre de 2014 es va sol·licitar a la
Generalitat de Catalunya la pròrroga ordinària del Projecte d’Intervenció Integral del
Barri Santa Anna-Tió per un període de 2 anys (2015-2016) i la modificació del projecte,
per poder donar resposta a les necessitats reals del barri.
Vist que en data 10 de desembre de 2014, la Generalitat de Catalunya va notificar a
l’Ajuntament de Premià de Dalt la concessió d’una pròrroga de dos anys (2015-2016) i la
modificació del projecte.
Atès que per la Junta de Govern de data 29 de desembre de 2014 es va acceptar
l’aprovació de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la pròrroga de dos anys (20152016) i a la modificació del projecte d’intervenció integral.
Vist que el 3 de febrer de 2016 per Resolució del Regidor de Pla de Barris es va sol·licitar
a la Generalitat de Catalunya la modificació del pressupost i contingut de les actuacions
1.1 Urbanització de carrers i 1.3 Nou espai central al barri.
Vist que el 13 de juny de 2016 la Generalitat de Catalunya va resoldre aprovar l’ajust del
pla financer atès que conservava les prioritat dels projecte i permetia adequar
l’estratègia a la despesa prevista, sense alterar la resolució d’atorgament.
Atès que per la Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2016 es va acceptar
l’aprovació de la Secretaria d’Habitatge i millora urbana del Departament de
Governació, Administracions públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya , de
l’ajust del Pla Financer presentat per l’Ajuntament de Premià de Dalt.
Vist que el Decret 53/2012 modifica el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es
desplega la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial, estableix en l’article 15.2 que excepcionalment es
podrà ampliar la pròrroga fins a un termini màxim de 4 anys.
Atès que per decret d’Alcaldia de data 13 de març de 2017 es va sol·licitar a la Generalitat
de Catalunya la pròrroga del projecte d’Intervenció Integral de Santa Anna-Tió per un
període de 2 anys (2017-2018).
Vist que en data 21 d’abril de 2017 la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la
Generalitat de Catalunya va comunicar a l’Ajuntament la resolució de conformitat a
l’ampliació del termini d’execució fins el 31 de desembre de 2018.
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Vist que la Junta de Govern Local de data 15 de maig de 2017 va acceptar la pròrroga
fins al 31 de desembre de 2018 per a l’execució de les actuacions del projecte
d’intervenció integral de Santa Anna-Tió.
Atès que l’1 d’agost de 2018 la Secretaria d’Habitat Urbà i Territori de la Generalitat de
Catalunya va comunicar a l’Ajuntament de Premià de Dalt la possibilitat d’ampliar el
termini per a l’execució dels projectes d’intervenció integral fins el 31 de desembre de
2020.
Vist que cal finalitzar els treballs relatius a les obres d’urbanització i els projectes d’àmbit
social.
Vist que les necessitats socials i urbanístiques actuals precisen un reajustament en el
desenvolupament del projecte, atenent els canvis que s’han produït i la nova
temporalitat . En aquest sentit, els canvis necessaris, pel que fa a les accions i el seu
contingut econòmic afecten a les següents actuacions:
-

1.3 “ Nou espai central al barri (Pl. Mil·lenari, Fontsana i Jacint Verdaguer”
3.1 “Millora dels actuals equipaments de proximitat”
3.2 “Obtenció de Sòl”
7.1 “Dinamització de col.lectius infrarepresentats a la dinàmica social”
7.6 “Formació i ocupabilitat”

Atès que la descripció de les modificacions de les actuacions i de l’import econòmic es
detallen a la memòria anomenada “Proposta de sol·licitud d’ampliació de termini. Pla de
Barris Santa Maria-Santa Anna Tió (2019-2020)” i al document de “Pla Financer” que
s’adjunten a la present proposta.
Atès que la sol·licitud d’ampliació de termini per al període (2019-2020), no modifica el
total de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya.
Examinat l’informe de la Coordinadora del Pla de Barris, 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 el regidor de Pla de Barris
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer .- SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya l’ampliació de termini del Projecte
de Millora del Barri Santa Anna-Tió d’Intervenció Integral per un període de 2 anys (20192020) per al desenvolupament de les actuacions recollides a la “Proposta de sol·licitud
d’ampliació de termini. Pla de Barris Santa Maria-Santa Anna Tió (2019-2020)” i al
document de “Pla Financer” que s’adjunten al present expedient.
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Segon.- APROVAR la modificació de la temporalitat del Pla Financer del Projecte
d’intervenció integral de Santa Anna-Tió, que determinen que la data límit per a
l’execució de la despesa del projecte és el 31 de desembre de 2020.
Tercer.- PRESENTAR la documentació requerida per l’Oficina de Millores d’àrees Urbanes
de la Generalitat de Catalunya , amb la nova temporalitat i el certificat de donar compte
al Ple municipal sobre la presentació de la sol·licitud d’ampliació de termini.
Quart.- DONAR COMPTE al Ple a la propera sessió que es celebri.
Cinquè.- COMUNICAR l’adopció del present acord al Servei Municipal d’Intervenció, al
Departament de Secretaria i l’Oficina de Millores d’àrees Urbanes de la Generalitat de
Catalunya per al seu coneixement i efectes.”
3. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals
de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada
definitivament per acord del Ple de data 10 d’octubre de 2011, i publicada al Butlletí
Oficial de la Província el dia 29 de desembre de 2011 (en endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò
previst a l’article 22 de la LGS.
Vist que l’article 12.1 de l’Ordenança estableix que prèviament a la convocatòria del
procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir inicialment l’aprovació de les Bases
Reguladores.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores Específiques s’ajusta a allò
previst a l’article 17.3 de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança i l’article 124.2
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del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del
contingut d’aquestes Bases Reguladores Específiques.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 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 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:
Primer.- APROVAR inicialment les Bases Reguladores Específiques per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva que figuren
adjuntes a la proposta.
Segon.- SOTMETRE l’esmentada ordenança a informació pública per a la formulació de
reclamacions i al·legacions, per un termini de TRENTA DIES HÀBILS, a través de la inserció
de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el tauler
d’anuncis de la Corporació.
Tercer.- DETERMINAR que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública,
en cas de no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial de l’ordenança
esdevindrà a definitiva.”
Sr. Costa: Sí, moltes gràcies, Sr. Alcalde, bona nit a tothom.
Bé, fer-los coneixedors a tots els regidors, ja ho vam comentar a la comissió informativa
d’Hisenda, i als senyors veïns que avui ens acompanyen, de la voluntat d’aquest Govern
de portar a aprovació unes bases generals que regulen les subvencions que aquest
Ajuntament atorga a les diferents entitats del poble, en l’àmbit cultural, esportiu, de
solidaritat i cooperació, i d’ensenyament.
Aquest tipus d’expedient ja el vam aprovar l’any passat, al Ple de l’últim mes de l’any, al
Ple de desembre, amb la voluntat de crear un nou sistema per l’atorgament de les
subvencions que aquest Ajuntament havia emprat anteriorment, i el que fèiem era
renovar amb el motiu principal de reduir la tasca administrativa que això suposava,
alleugerir els tràmits i facilitar la gestió per a les entitats a través de formacions diverses
que vam realitzar des del Departament d’Hisenda.
La valoració va ser positiva, donat que en el primer trimestre vam poder reunir-nos els
tribunals diferents en funció de cada àmbit, i així poder atorgar aquestes subvencions
durant el segon trimestre, i així efectuar els pagaments, de forma que les entitats podien
rebre fins a un 80% de l’import total durant el primer semestre de l’any.
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Això, el que implica és que les possibles dificultats que tinguin algunes, de tresoreria i
de liquidesa, quedin alleugerides amb aquests pagaments per avançat.
Per tant, vam aconseguir els objectius, que era alleugerir aquests tràmits, i per altra
banda la rebuda per part de les entitats va ser majoritàriament positiva, donat que es
van crear models base, tipus, que permetien l’entrada d’informació de forma molt més
fàcil.
Avui el que venim a aprovar, doncs, és un expedient molt similar, però el que tindrà és
una validesa més llarga que un únic any. El que vam aprovar al desembre passat tenia
únicament validesa per al 2018, el que aprovem ara, donat que es trobava en fase
d’estudi, aquest nou programa, i el que aprovem ara és unes bases reguladores que
puguin regular les subvencions fins al moment que aquest Ple decideixi modificar algun
àmbit concret, algun article concret d’aquest expedient, d’acord?
En general i entrant en matèria, no hi ha cap tipus de canvi referent als que ja havíem
aprovat per acord plenari a l’anterior mes de desembre, simplement la validesa de les
mateixes.
Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha intervencions?
Sr. Ruffo: Gràcies, senyor Alcalde, bona nit.
Bueno, en este punto, que no debería crear más debate que el de su simple aprobación,
pero lamentablemente y dadas las repetidas ocasiones en las que este Equipo de
Gobierno ha adjudicado subvenciones a entidades independentistas camufladas como
entidades culturales, nos vemos obligados a votar en contra.
Y desde ya les pedimos, y así lo solicitaremos, que en el objeto de las subvenciones a
entidades culturales se prohíba expresamente el regar con dinero público a entidades
ideológicas, que, con el dinero de todos, los independentistas y los que no se dedican a
divulgar el odio hacia España, y a todo aquel que no piensa como ellos.
Y más aún cuando la finalidad de estas subvenciones, y así se especifica, es favorecer la
convivencia y la cohesión del municipio, por lo que votaremos en contra.
Sr. Alcalde: Molt bé, més intervencions?
Sr. García: Bé, nosaltres, avanço que tant en aquesta com en la posterior farem un vot
d’aquests que feia temps que no fèiem, un vot constructiu i diferenciat, farem un vot a
favor i un d’abstenció, simplement pel fet que hi ha algunes coses, hi ha propostes que
hem fet anteriorment i coses que veiem que es podrien fer potser d’alguna forma
diferent, i que en la majoria hi estem d’acord. I per tant fem aquesta abstenció, per
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reservar-nos la possibilitat de potser presentar alguna al·legació, per acabar de fer
alguna proposta d’algun petit canvi.
I també sobretot, sí que demanaríem que es faci tota la promoció possible, com
entenem que es farà, perquè, si les entitats veuen algun punt a modificar, doncs puguin
fer les al·legacions corresponents.
Sr. Alcalde: Molt bé.
Sr. Costa: Bé, comencem per la part positiva, que sempre és millor, agrair la seva
intenció de vot, recullo el prec que fan a nivell de difusió i totalment oberts a les
aportacions que vulguin fer, a reunir-nos quan vostès considerin oportú.
Pel que respecta als companys del Partit Popular, lamentar la intenció contrària a
l’aprovació d’aquest expedient, simplement matisar que aquestes bases reguladores en
cap cas afecten a les subvencions a què vostè fa referència, perquè les que vostè fa
referència són convenis directes, que la Junta de Govern pot o no aprovar amb diferents
entitats, i aquí entraríem en tot cas a valorar si són més o menys pertinents.
En qualsevol cas, l’expedient que avui aprovem no regula la casuística que comentaven
els companys del Partit Popular, sinó que regula la casuística d’aquelles entitats
municipals que puguin desenvolupar una tasca posant la construcció del que siguin
activitats esportives, activitats culturals, realització d’espectacles, penso en Sant Jaume,
penso en el futbol sala, etcètera.
Res més. Jo agrair en general la seva entesa, i convidar-los a seguir treballant plegats.
Sr. Alcalde: Molt bé, voleu fer més intervencions? Doncs passem a votació.
 Sotmesa la proposta a votació, per 14 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM i per
part de la CRIDA, el regidor Sr. Carlos García), 2 vots en contra (PP) i 1 abstenció
(per part de la CRIDA, el regidor Sr. Jaume Batlle) dels membres que integren la
Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

HISENDA
4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI
2019
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La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de
la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les
seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
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servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria del regidor d’ Hisenda i l’ informe d’ Intervenció,
Vistes les competències que m’ han estat conferides en virtut de la delegació efectuada
per l’ Alcaldia d’ aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 4 de març de 2016, es
proposa al Ple l’ adopció dels següents acords:
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de
regir per a l’exercici 2019 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
O.F. NÚM. 2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACIÓ MECÀNICA
O.F. NÚM. 3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
O.F. NÚM. 4 ORDENANÇA REGULADORA DE L’ IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DE VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
O.F. NÚM. 5 ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
O.F. NÚM. 11 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL
SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ
RESPONSABLE, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 TAXA PER PRESTACIO DE SERVEIS PER ENSENYAMENTS
ESPECIALS A ESTABLIMENTS MUNICIPALS
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 TAXA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI D’ORGANITZACIO
D’ESPECTACLES
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al BOP i a un diari de
gran difusió de la Província els anteriors acords provisionals durant el termini de trenta
dies hàbils.
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Quart.- Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.”
Sr. Costa: Ara sí, anem a posar una mica d’ordre a tot això.
Bé, comentar-los que, com ja ve sent habitual, aquest Govern porta a aprovació durant
el mes d’octubre una proposta de modificació de les ordenances fiscals que tenen
vigència en aquest poble, Premià de Dalt.
Normalment fem dues aprovacions l’any, una que se situa en el Ple d’octubre, amb la
voluntat que afecti aquelles modificacions que, si es creuen pertinents, puguin aplicarse a partir de l’any següent, de l’1 de gener de l’any següent, i que afectin els grans
padrons, de forma que l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària, l’ORGT, pugui
revisar, com fa, durant el primer trimestre de l’any, tots els padrons, actualitzar-los,
aplicar les noves regulacions i les noves modificacions, i així poder-ho liquidar durant
l’any en curs al conjunt dels ciutadans.
Si ho féssim més tard, la vigència de les modificacions no tindria efecte i hauríem d’estar
durant un any prorrogant les anteriors ordenances fiscals.
No sé si m’he explicat, però amb la voluntat simplement d’afectar els grans padrons, i
penso en l’IBI, penso en la taxa d’escombraries, penso en el clavegueram, etcètera.
I la que fem durant el mes d’abril és la que afecta els petits padrons i sobretot la
prestació dels serveis educatius en matèria d’escola bressol, escoles de música, aula de
dansa, bàsicament perquè el curs inicia al setembre, no al gener, i totes les modificacions
s’estudien durant el primer trimestre de l’any, de forma que puguin entrar en vigència
durant el mes de setembre.
Entrant ara en matèria, el que portem a aprovació enguany és una proposta de
modificació que té doble sentit.
D’una banda, seguir treballant o intentant afavorir totes aquelles actuacions que tinguin
com a objectiu reduir les contaminacions, o incentivar la reducció de les contaminacions
14

al nostre medi ambient, i així ho traslladem ampliant els subjectes beneficiaris del 50%
de l’Impost sobre Vehicles, que aquest Ajuntament liquida anualment als ciutadans.
Fins ara només es contemplaven els elèctrics i els híbrids, els híbrids en general, ara
també hi incloem tots els bimodals en les seves derivades, que procedeixin de la crema
de petrolis, de gas natural comprimit, de metà, de metanol, etcètera.
El que fem és ampliar la casuística, de la mateixa manera que fan molts ajuntaments,
intentant incentivar, doncs, que els que tenen vehicles que menys contaminen paguin
menys que els que tenen vehicles que més contaminen.
D’altra banda, actuem en una altra vessant, aquesta seria més de caire mediambiental,
de l’altra banda té més a veure amb l’incentiu que vol donar aquest Govern, des que va
iniciar la legislatura, a tot el que és la promoció cultural i de la vida de les entitats socials
d’aquest poble.
Com ho fem?, afectant d’una banda l’Ordenança Fiscal número 11 i ampliant els
beneficis del 100%, els beneficis fiscals per aquelles entitats registrades al Registre
Municipal d’Entitats d’aquest poble, de forma que no tinguin que liquidar una taxa quan
organitzen espectacles a l’aire lliure, espectacles musicals, per exemple, o d’altres tipus,
no? Ara penso per exemple en les havaneres, o quan hi ha hagut una celebració del cau
l’Espolsada, etcètera.
El que pretenem és que aquests subjectes passius estiguin exempts de pagar aquesta
taxa, no per contra entitats privades o entitats de fora del poble, apostant fermament
per la seva dinàmica i vida cultural i lúdica.
I d'altra banda, pel que fa a l’Ordenança número 17, la que té a veure amb tots aquells
ensenyaments que des del nostre Servei de Joventut oferim a infants del poble,
d’acord?, i sobretot el que ampliem és els casos en què es puguin beneficiar fiscalment
i per tant gaudeixin d’una gratuïtat aquests cursos destinats a infants, que alhora siguin
usuaris de Serveis Socials.
No tindria cap sentit que usuaris dels Serveis Socials per les condicions familiars i
econòmiques no puguin accedir a altres serveis, hagin de pagar el cost dels tallers que
des de l’Àrea de Joventut es posen a disposició de la ciutadania.
I també pensant en els infants augmentem la gratuïtat dels 4 als 18 anys per tots aquells
espectacles que s’organitzin per part de l'Ajuntament al conjunt de la població.
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Per tant, n’estaran també exempts no només els infants menors de 4 sinó de 18 anys,
apostant perquè puguin accedir, o que almenys el tema econòmic no sigui un aspecte
restrictiu a l’hora d’atendre aquest tipus d’actes.
Per tant, al que anem és en un àmbit d’ampliar i fer una lectura més social, potser,
d’algunes taxes i impostos, i mantenint, com ja ve sent la tònica des de ja finals de
l’anterior legislatura, de moderació de la pressió fiscal. Es poden agafar les comparatives
que es publiquen des del Ministeri, amb relació a l’IBI mitjà per habitant, o les taxes
d’escombraries, etcètera, i es comprovarà que molts cops els que tenen grans cases,
grans immobles, paguen més, és evident, però el que es pretén és que almenys la pressió
en terme mitjà sigui inferior al de pobles del nostre voltant o de les mateixes tipologies.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha intervencions?
Sr. Torrens: Sí, gràcies, senyor Alcalde.
Bueno, desde el Partido Popular de Premià de Dalt votaremos en contra a la
modificación de estas ordenanzas fiscales por ser, entendemos, insuficientes e
inexactas.
Me voy a explicar.
Bueno, como es habitual en este Gobierno, se quedan cortos en las medidas fiscales, yo
creo, pensamos desde nuestro grupo municipal, por un lado en cuanto al Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica, tan solo bonifican un 50% sobre este impuesto a los
vehículos eléctricos, híbridos, etcétera. Podrían aumentar esta bonificación al 100%, yo
creo que no repercutiría tanto a las arcas públicas, entiendo.
Por otro lado, en cuanto al Impuesto sobre el Incremento de Valor del Terreno de
Naturaleza Urbana, la plusvalía, ya tuvimos un debate en el mes de julio, si no me
equivoco, referente a la sentencia del Tribunal Supremo, que salió, me parece que fue
incluso el mismo día del Pleno.
Este punto lo podrían haber trabajado un poco más, creo yo. La modificación que están
haciendo, obligan a que el contribuyente que considere que no está sujeto a dicho
impuesto, es decir, que presenta la autoliquidación, por vender su casa por debajo del
valor al cual la compró, le obligan a presentar pruebas, las pruebas que estimen
oportunas.
Esto es bastante impreciso, realmente, porque no está usted diciendo cuál es la
documentación exacta cuando puede usted solicitarlo, usted modifica la ordenanza
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fiscal y dice: “Necesitaremos una copia de la escritura de compraventa, la anterior, o la
posterior venta. O un informe pericial firmado por un arquitecto.”
Pero es que está abriendo usted el abanico a tanta, digamos, un poco de discreción
administrativa, que es un poco peligrosa, ¿vale?
Evidentemente, si alguien vende su casa por debajo del valor por el cual la compró, esa
información ya la tienen ustedes, también. Saben por qué precio se vendió, por qué
precio se vuelve a vender ahora, y esto digamos que lo repercuten al contribuyente, ese
gasto, el presentar este informe de un arquitecto, un informe pericial. ¿Saben ustedes
lo que cuesta un informe pericial, de valor inmueble? No. Creo que no. Estará en los
1.000-1.500 euros perfectamente.
Claro estamos trasladando este coste al contribuyente, otra vez. Es decir, no está sujeto,
pero usted ya se tiene que buscar un arquitecto para presentar un informe para ver que
no está sujeto. No me parece correcto.
Lo que ustedes plantean aquí es que sea el contribuyente que en la autoliquidación
pague y adjunte el informe de valoración de la casa, y que ustedes ya valoran si se ha
vendido por encima o por debajo del precio de mercado.
Fijen ya ese documento, es decir, aprovechen la ordenanza fiscal para solicitar un
documento concreto, no algo tan abierto como “ya lo valoraremos”, ¿no?
Bueno, desde el PP Premià de Dalt entendemos que con presentar la escritura de
compra y la posterior venta no conllevaría coste alguno al contribuyente y sería
suficiente para ver si hay o no sujeción a dicho impuesto.
Por ello votaremos en contra. Gracias.
Sr. Alcalde: Molt bé. Més intervencions?
Sr. García: Intentaré ser breu.
Bueno, el vot ja l’he explicat abans, farem un vot a favor i una abstenció en aquesta
també, i aquí sí que concretaré una mica més però sense estendre’m.
Estem a favor dels canvis que es fan en general, i pensem que hi ha canvis positius, com
per exemple el tema aquest d’ampliar la gratuïtat als 18 anys per als espectacles, o el
que és els aspectes ambientals i socials que es comentaven.
Però pensem que per exemple hi ha altres propostes, que algunes les hem fet
anteriorment, i que les hem anat fent repetidament i no s’han tingut en compte, algunes
sobre l’IBI, n’hem parlat altres vegades, però per exemple en teníem una també que fa
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temps va quedar sobre la taula, de fet em sembla que fa dos anys, que era per veure si
també des de Serveis Socials es podien fer algunes exempcions o bonificacions o
reduccions fiscals per les entrades d’espectacles, si es considerava que en alguns casos
podia ser positiu.
Allò va quedar pendent de parlar-ne i sobre allò no s’ha avançat. Després, d'altra banda,
per posar un exemple concret, en la taxa per als cursos per a persones en atur, hi ha una
bonificació del 50%, però pensem que aquí, per exemple, si són persones aturades,
aquest tipus de cursos podrien tenir una bonificació superior o ser gratuïts, o que Serveis
Socials pogués determinar en cada cas el més oportú.
En aquest sentit, potser farem algunes al·legacions al respecte, i per això fem aquest
vot, però amb voluntat constructiva i de seguir-ne parlant.
Gràcies.
Sr. Costa: Moltes gràcies, Sr. Alcalde.
Tornem a començar per la part positiva, agrair el seu sentit del vot.
El tema que comentàvem de les exempcions fiscals en matèria d’usuaris, entenc, o amb
el sentit social dels espectacles que comentava, la veritat és que és un aspecte que ara
mateix no recordava en el moment que vam elaborar aquesta modificació, i que penso
que seria interessant poder-ho estudiar, sempre d’acord amb Serveis Socials, donat que
ells són al final els millors coneixedors de la pertinença o no d’aplicar aquest tipus
d’exempcions.
El tema dels aturats també aniria en aquesta banda, més que estiguin aturats, potser
seria la situació social, perquè pot ser que hi hagi aturats amb molt de patrimoni,
diguéssim, i al final el millor criteri és el que els tècnics dels Serveis puguin establir, però
en general agrair-los la voluntat d’arribar a l’acord.
I pel que fa als companys del Partit Popular, jo em quedo una mica sorprès, perquè hi
voten en contra, el tema dels vehicles ho podríem comentar, del 50 al 100%, bueno, no
em sembla malament, estudiem-ho. El tècnic, al final, és el que millor ho podria rebatre,
en aquest cas.
I el tema de les plusvàlues, clar, el tema de les plusvàlues és un tema molt curiós, perquè
vostès, que tenen la bandera dels “poderes del Estado”, jo em pregunto: aquest tema
és un tema de regulació, com vostès saben, estatal, del legislatiu, en aquest cas de les
Corts espanyoles.
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I quan vostès han tingut majoria absoluta, o en cas de no tenir-ne, però que ja sabien la
sentència del Constitucional, no van actuar de forma que això s’arreglés.
Perquè traslladar des dels poders de l’Estat, i en aquest cas el legislatiu, als pobres
ajuntaments, pobrets, que som 10.000 habitants i amb una plantilla de 120 una
interpretació del canvi normatiu pertinent o no en aquesta matèria, jo l’hi vaig
comentar, nosaltres atendrem, i agafant el guant que vostès sempre comenten, del
respecte a les sentències, nosaltres estem respectant la sentència del TC i la derivada
del TS, i la proposta que hem inclòs és una proposta de la Diputació de Barcelona, un
altre ens al qual tenim molt respecte, i que van els propis tècnics de la Diputació de
Barcelona aconsellar als ens locals de la província que incloguessin aquests tipus
d’epígraf, que l’únic que ve a dir és el que deia la sentència del TS, que són els subjectes
passius els que han de demostrar si hi ha hagut un increment.
La sentència tampoc estipula com. Jo no estipularé com, perquè jo de coneixements
fiscals en tinc els justos i necessaris, però arribar a intentar interpretar, o intentar actuar
amb el que són els 350 diputats del Congrés, que per alguna cosa cobren, i penso que
han de fer la feina, home, jo penso que seria interessant, que vostès, que segurament
tenen més poder que jo per arribar a ells, que home, que els comentin que arreglin això.
Ara vèiem en l’acord de pressupostos PSOE-Podemos que es preveia habilitar partides
per tal de sufragar les possibles indemnitzacions o els possibles retorns de liquidacions
anteriors a aquesta sentència que puguin presentar els contribuents.
Doncs em sembla correcte que si hi ha un error normatiu o legislatiu de l’Estat el que es
faci és ajudar els ajuntaments a fer front a aquesta despesa que, com vostè sap, perquè
una mica comentem els pressupostos i sap el que suposen aquests ingressos en el nostre
pressupost, home, haver d’afrontar totes aquestes devolucions, què millor que l’Estat
pensi per algun cop, encara que sigui extraordinari, en el nostre Ajuntament.
Per la resta, bueno, lamentar el sentit del vot, totalment respectable, i ja dic, convidarlos, ja que em fan aquesta recomanació, que vostès mateixos accelerin el tràmit en el
Congrés.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Endavant.
Sr. Torrens: Gràcies.
Bueno, voy a leer textualmente, porque creo que o no me has entendido o no me has
escuchado.
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“El subjecte passiu haurà d’aclarir la transmissió com a nou subjecte així com aportar les
proves que acreditin la inexistència d’increment de valor.”
Lo que estamos pidiendo es que fijéis directamente qué documentación se tiene que
aportar, no dejarlo abierto a la discreción de la administración pública.
Entonces es cuando tenemos las inspecciones paralelas y tenemos los problemas de
devoluciones, intereses, y el contribuyente no tiene esa garantía, ¿vale? Eso es a lo que
nos referimos, y no vamos a ir a Madrid a preguntar. En Madrid, que se peleen en
Madrid. ¿Vale?
Y seguramente usted tenga más mano que nosotros en esto. Gracias.
Sr. García: Només comentar una cosa en el sentit del que dèiem abans, que també
esperem que la negociació dels pressupostos, que ja tocarà fer-la d’aquí res, doncs que
també estenem la mà al diàleg i esperem que es pugui parlar per veure si es pot arribar
a un acord.
i ho dic ja perquè després arriben i no se’ns avisa, ni se’ns parla, llavors, l’any passat es
va començar una mica per la bona línia, més o menys, doncs intentem que aquest any
també es pugui parlar com a mínim.
Sr. Costa: Ja remato, senyor Alcalde, que em matarà després.
Agafo el guant, ja saben que des que vaig entrar a Hisenda els vaig proposar que en
qualsevol moment de l’any podien aportar el que volguessin, a nivell fiscal i ja no dic
pressupostari, jo estic encantat de presentar el que és el treball dels 13 regidors que
representem el Govern, a fer-lo extensiu a tot el conjunt del Ple, i treballar sobre les
propostes que puguin tenir, com hem fet cada any.
I bueno, és que, pel que vostè diu, jo ja l’hi dic, no entraré a regular una cosa que ni fa
el TS ni fa el Congrés. O sigui, si el senyor Alejandro Costa, de 23 anys, ha de regular això,
ja podríem plegar.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé, doncs escolta’m, jo crec que també reflexionar amb aquests temes
és positiu, crec que aquestes modificacions que es porten és per millorar cadascun dels
aspectes, i jo també aquí, als companys del Partit Popular, cal reflexionar, perquè cada
una de les modificacions creiem que és per millorar, per millorar el que hi havia abans.
Si aquesta modificació no s’aprovés, crec que és pitjor quedar-se amb la situació
anterior, que les entitats hagin de pagar per fer activitats, que les plusvàlues quedin
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encara sense cap tipus de regulació, encara que hi hagi d’haver més regulació, que el
tema dels vehicles, tant de bo poguéssim fer el 100%, però està millor el 50 que el 0.
Tots els aspectes que hi ha a la modificació crec que són positius. Que hem de fer-ne
més? Doncs parlem-ne i en farem més, però no aprovar això implicaria quedar en una
situació pitjor de l’anterior, no?
Sr. Torrens: Insisto, es que la modificación que estáis proponiendo, sí, es verdad que es
una mejora, pero no es una mejora suficiente, es decir, puede crear conflictividad con la
recaudación y la posterior, digamos, el posterior recurso del impuesto.
Es decir, si yo presento una documentación que no sé cuál tengo que presentar, porque
ustedes no la dicen, presento un peritaje de valoración, ¿vale?, presento un peritaje de
valoración y ustedes me dicen que no es suficiente, pues tendremos que ir a los
tribunales. Es así.
Sr. Alcalde: Però totes les demés modificacions hi estaríeu d’acord?
Sr. Torrens: Bueno, en cuanto al vehículo de tracción mecánica, no, tampoco.
Sr. Alcalde: Però és millor el 50 que 0.
Sr. Torrens: Es buena pero se queda a medio, ¿no?
Sr. Alcalde: Però el fet de votar el contra del que faria, si hi votéssim en contra, és que
quedaríem pitjor que el 50. Jo dic, el tema a reflexionar és el fet de dir: millora això, hi
ha un aspecte normatiu, etcètera, doncs millora.
En definitiva, escolta, no entrem més en detall, però crec que cadascuna de les
modificacions milloren la situació anterior. I també el fet positiu és que continuem en
un poble amb una pressió fiscal molt per sota de la mitjana. I tenim els exemples que ha
dit l’Alejandro, si mirem la recaptació d’IBI de poblacions del voltant nostre amb menys
població que nosaltres, Alella, Vilassar, Cabrera, Cabrils, etcètera, veurem que nosaltres,
per 10.000 habitants recaptem 3,5 milions d’euros, i poblacions com Alella recapten 5
milions d’euros. Poblacions com Vilassar de Dalt estan en més de 4 milions d’euros.
Vol dir que la pressió fiscal d’IBI, sobretot, que és l’impost més important, està un 30%
per sota del que serien poblacions com nosaltres. I això vol dir que gairebé un milió
d’euros, o més d’un milió d’euros que podríem tenir aquí a l'Ajuntament estan a les
butxaques dels veïns i veïnes de Premià de Dalt per poder fer el que creguin convenient.
Molt bé, doncs passem, si de cas, a la votació.
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 Sotmesa la proposta a votació, per 14 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM i per
part de la CRIDA, el regidor Sr. Jaume Batlle), 2 vots en contra (PP) i 1 abstenció
(per part de la CRIDA, el regidor Sr. Carlos García) dels membres que integren la
Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

MOCIONS

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDeCAT I ERC-AM
5. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECAT I ERC-AM RELATIVA AL PRIMER
ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE. (RGE 4497, DE DATA 04/10/2018)
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent:
“La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest
país. Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita històrica
d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles,
per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur.
Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum,
malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través
dels seus braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van
defensar els col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també defensant les urnes i les
paperetes davant dels atacs desproporcionats i bestials de la policia espanyola. Les
forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i veïnes i van carregar
violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic que defensava la democràcia i el
dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una solució acordada i pactada
amb el govern català per tal que el poble de Catalunya pogués votar, tal i com es
reclamava des del govern de la Generalitat, va decidir emprar la violència, la intolerància
i la brutalitat com a resposta a una demanda de més i millor democràcia.
Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la
guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és necessari
recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels ciutadans i
ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repressió i van posar en evidència
davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant d’una demanda
democràtica.
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El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com
a acte de rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder
decidir el nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada
rellevant que mostra el denominador comú de la immensa majoria del poble català:
tenim dret a decidir.
Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor del
dret a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un paper
de repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart,
aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la sobirania
popular, i posteriorment empresonant a diversos líders polítics, que encara avui són a la
presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell, els Consellers
Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i forçant l’exili del
President Carles Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara
Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel.
Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el referèndum
de l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. Van corre
un risc alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, indubtablement,
el nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu immediat alliberament.
Llibertat presos polítics i exiliats!
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el
referèndum d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús
il·legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol.
SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti a
negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del
plebiscit. Sense descartar altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho possible.
TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el
retorn dels exiliats.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat
de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH).”
Sr. García: Si puc intervenir, us estem fent arribar una esmena que proposem, ho dic
perquè ho tingueu sobre la taula, n’havíem parlat a la Junta de Portaveus, però ara
volíem fer l’esmena concreta per donar una oportunitat encara d’arribar a un acord.
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Llavors us fem arribar el full. L’esmena la vam parlar a la junta simplement està
sobreescrit perquè ja vau dir que no l’acceptaríeu, però ho intentem com a última
oportunitat. Simplement en cursiva hi ha el text anterior, i a continuació en subratllat hi
ha l’afegit o el canvi del punt primer i el punt segon.
El punt primer diria:
“Reivindicar el resultat del referèndum d’autodeterminació de l’1 d'octubre i agrair a
totes aquelles persones que el van fer possible malgrat les amenaces, l’ús il·legítim de la
violència i la brutalitat policial per part del Govern espanyol.”
Sr. García: I el punt segon seria el que està subratllat.
Sra. Secretària: Perdoni, disculpa, és que buscava la diferència.
L’apartat segon quedaria de la següent manera:
“Reiterar la inapel·lable necessitat que el Govern de la Generalitat i el Parlament de
Catalunya facin efectiu el mandat popular sorgit del referèndum en els termes establerts
a la Llei del Referèndum d’Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i
Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya, tal com es ve
reclamant en reiterades mobilitzacions i tal com es prometia als programes amb què
aquestes formacions es van presentar a les eleccions.”
El punt tercer i quart quedarien iguals.
Sr. Tintoré: Bé, bona nit.
En aquest cas, i això també ho vam comentar, aquesta és la moció que presenta l’ACM,
per tant és la moció que presenten la majoria de pobles i ajuntaments de Catalunya, i
bé, ja ha estat ben plantejada i estudiada d’aquesta manera.
Sabeu el moment que vivim, i en mocions d’aquesta mena, doncs, afegir qualsevol cosa
que es derivi en aquest cas de l’oficialitat de l’ACM, doncs s’hauria d’estudiar amb molt
deteniment.
Per tant, doncs en aquest cas no acceptaríem les esmenes presentades.
Sr. Alcalde: Hi ha intervencions?
Sr. Torrens: Sí, gràcies, senyor Alcalde.
Sr. Tintoré: Perdó, sí. Normalment, quan fan la moció, com que presenten, diguéssim,
fan l’exposició qui ho presenta, permeteu-me que faci aquesta petita intervenció.
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Entenem que és de rebut, amb motiu del primer aniversari donar recolzament a la moció
presentada, va ser un dia molt especial i il·lusionant pels més de dos milions de persones
que van decidir participar i votar, va ser un exemple de força i voluntat d’un poble
pacífic, però alhora va ser un dia trist per les més de mil persones, veïns, ferits i atacats
per les forces policials de l’Estat, i a més a més hi hem de sumar les persones pacífiques
i de pau que actualment estan a la presó, per tant, doncs, el recolzament i la presentació
d’aquesta moció.
Sr. Alcalde: Ara sí, ja pot intervenir.
Sr. Torrens: Gràcies.
Bueno, por descontado, estoy de acuerdo con el señor Tintoré que el día 1 de octubre
no es un día tampoco para celebrar, ni tan solo para conmemorar nada, ¿vale?
Del contenido del texto, de la moción, no voy a hacer más comentarios, porque es un
despropósito total.
Nuestra postura, además, está bastante clara y reiterada en muchos Plenos que venimos
debatiendo esto.
Ustedes tergiversan lo ocurrido, cuando es evidente que enviaron a la población civil
para que hiciera el trabajo sucio, es decir, tratar de evitar órdenes directas del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña. Esto es una realidad.
Y por lo visto ustedes envían a la población a desatender las resoluciones judiciales, pero
luego ustedes aquí las atienden todas, es algo curioso.
Sigan dando ejemplo, señores del PDeCAT y señores de Esquerra, que también se
adhieren a esta moción, ya que con este tipo de mociones no ayudan a nadie, ni siquiera
a ustedes mismos.
Luego, analicemos un poco los acuerdos que pretenden adoptar: “Reivindicar i agrair a
totes aquelles persones que van fer possible el referèndum d’autodeterminació del
passat 1 d’octubre.”
Supongo que lo que quieren agradecer es que esa minoría de la población civil que
actuara de escudo humano ese día, porque ustedes no tienen la gallardía de asumir la
consecuencia de sus actos, por eso se van a Waterloo y se van a Bélgica y a Suiza, y a
estos países, supongo que porque están oprimidos con sus despachos, coches oficiales
y sueldazos de esos dirigentes maravillosos que tenemos.
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Luego, por otro lado, ustedes dicen: “Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern
espanyol s’assenti a negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic
que obtingui del plebiscit.“
¿Están pidiendo otro referéndum? ¿He leído bien esto o...?
No sé, pensaba que ya éramos una república, suspendida temporalmente, pero ya lo
éramos.
¿No se dan cuenta, un poco, del ridículo? ¿Vamos a hacer otro referéndum? ¿Qué
hemos hecho, tres en cinco años? ¿Uno al año? ¿Están pidiendo esto?
Parece increíble. Parece que no les ha quedado claro que en el ordenamiento jurídico
español es inviable un referéndum de autodeterminación para solo una parte de un
estado, sin una modificación constitucional.
No me voy a extender aquí con clases de derecho constitucional, porque no es mi papel,
tampoco, pero lo que tenga que ser Cataluña lo tiene que decidir todo el pueblo español
en su conjunto. Y eso lo dice la Constitución, incluida la Cataluña no independentista, de
la que ustedes pasan olímpicamente, como si no existiera, y no lo tienen que decidir, lo
que tiene que ser Cataluña, ustedes desde sus despachos.
Luego, los últimos dos acuerdos, exigir la libertad inmediata e incondicional de presos y
presas, y el retorn dels exiliats, bueno, los presos políticos, es que son ni presos políticos
ni exiliados. Son políticos presos y prófugos de la justicia.
Les sugiero que si aprueban...
Luego dicen: “Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament, al
Govern de la Generalitat, a l’ONU” y a todos los organismos que se les ha ocurrido.
Pero podrían enviarle una carta al Tribunal Supremo exigiendo estos puntos, a ver qué
les parece.
Un poco de seriedad en las mociones, por favor. Gracias.
Sr. Alcalde: Més intervencions?
Sr. García: Bé, per no interessar el tema, al final diu que no interessa i després es posa
a criticar absolutament cada paraula, vull dir, no sé, em faria gràcia si no fos perquè al
final estem parlant d’una cosa bastant trista i bastant dura, que és la presó i l’exili.
Nosaltres simplement, el que dèiem és que demanàvem aquestes esmenes, perquè
entenem que hauríem de seguir en la línia que demana la població en les mobilitzacions
dels últims mesos, i en la línia que nosaltres mateixos conjuntament demanàvem fa
menys d’un any, perquè fa aproximadament un any vam aprovar entre tots una moció
que deia més o menys el que estem dient ara que afegiu en aquesta, que és que es faci
efectiu el mandat de l’1 d'octubre, i en canvi aquí el que es diu és que es vol acordar un
26

altre referèndum, ni tan sols es reivindica el resultat del propi referèndum de l’1
d'octubre.
Per tant, no podem fer una altra cosa que abstenir-nos, perquè òbviament en els altres
punts i amb la defensa de la llibertat i del retorn dels presos i els exiliats hi estem
totalment a favor, però el que pensem és que s’ha de fer efectiu el mandat, i no de cop
canviar d’opinió fent cas omís a les peticions que es fan des de la població, i a més a les
pròpies promeses electorals.
És a dir, hi ha hagut un canvi en aquests anys, que no respon al que el poble va votar, i
per això no podem estar-hi a favor en aquest aspecte.
I el Partit Popular, doncs ja, a la següent moció ja hi haurà oportunitat de contestar-los
més d’aquests temes, que diuen que no els interessen però sembla que els interessen
bastant.
Sr. Alcalde: Molt bé. PSC?
Sra. Fernández: Sí, hola, bona nit.
A veure, nosaltres no li donarem gaires voltes a aquest tema, perquè em sembla que
durant tot aquest any n’hem parlat sobradament.
Per nosaltres és un dia, va ser un dia molt trist, el dia 1 d'octubre del 2017, i realment
no estàvem d’acord ni amb l’actuació del Govern de Catalunya convocant un
referèndum sense garanties, ni vam estar d’acord amb l’actuació del Govern d’Espanya
enviant la policia, amb els resultats que vam veure.
Nosaltres farem un vot d’abstenció, només, en consideració a la ciutadania, que de bona
fe va anar a expressar el seu vot.
I, com dic, hem parlat molt d’aquest tema i no li donarem més voltes.
Gràcies.
Sr. Tintoré: És que, bueno, diré poca cosa perquè si no estaríem fins demà amb aquest
tira i afluixa, però és al·lucinant, de debò, les barbaritats que s’arriben a dir.
Els que passen olímpicament de Catalunya són vostès, amb els més de dos milions de
persones que van sortir aquell dia a votar.
Amb els diferents 11 de Setembre que s’han celebrat.
No voler veure això i només solucionar-ho amb repressió i manegant el poder judicial
per empresonar gent, doncs amb això no trobarem mai l’acord ni ens posarem mai
d’acord.
Per tant, de moment estem en aquest punt, i com més repressió tinguem, doncs més
forts serem i més serem. És fàcil de veure-ho.
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Sr. Alcalde: Voleu intervenir?
Sr. Torrens: Bueno, a ver, no sé por dónde empezar.
Vamos a ver, señores de la Crida, ya sé que ustedes ahora nos decían que a nosotros no
nos gusta hablar de estas cosas, nosotros venimos aquí y ustedes exponen una moción,
nosotros decimos lo que pensamos. Decimos lo que pensamos, y punto. Y hasta si eso
les molesta, yo cojo y me voy. No tengo ningún problema. Pero venimos aquí a hablar
de lo que ustedes presentan.
Si a mí me gustaría hablar de cosas del pueblo, pero si no paran de presentar este tipo
de mociones.
Bueno, señor Tintoré, pues qué quiere que le diga, no estaremos de acuerdo nunca en
este punto, pero espero que en otros puntos, como es la gestión del Ayuntamiento, que
es lo que importa realmente, que es lo que importa, sí que nos podemos poner de
acuerdo.
Gracias.
Sr. García: Només contestar una cosa. Decimos lo que pensamos. Sí, el problema és que
hi ha gent que per dir el que pensa està a la presó.
Sr. Font: Josep, si us plau, un moment.
Sr. Alcalde: Sí, senyor Font.
Sr. Font: A veure, des d’Esquerra sí que presentem la moció, pues naturalment algun o
altre la té que presentar, la moció, i en aquí això ens toca a nosaltres, de presentar-la,
no?
Vostès, penso que no han volgut entendre mai que dintre de Catalunya hi ha molta gent
que està descontenta i que es mereix que si almenys se’n pugui parlar, cosa que vostès
no han volgut fer mai.
Jo personalment penso que quan estem parlant dels presos polítics, jo personalment
penso que vostès tenen la convicció que estan tancats a la presó i que hi estan sense
cap raó, perquè no hi és.
Ara, a través del partit vostès fan la seva feina, i ho entenc perfectament. Però penso
que interiorment ningú dels dos que estan assentats en aquí pensen que això sigui just.
En tot cas, el que ens trobem és que d’una manera o altra ho hem de poder defensar,
ho hem de poder explicar al poble, cosa que vostès mos diuen que fem el ridícul. No sé
qui és el que fa el ridícul, si som nosaltres o són vostès. Poder arribarem a un final, i
segurament hauran fet el ridícul, o no. Jo ara mateix no em sento fent el ridícul, sinó que
estem defensant el que en part vol la majoria i els que van donar la cara el dia 1 d'octubre
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que van anar a votar, i no els hi va obligar ningú, perquè pensin que això ha sigut el
poble, i no han sigut els polítics els que han tirat tot això endavant.
No, no, analitzi-ho, analitzi-ho, i veurà que és el poble el que ha tirat endavant tot això i
no pas els polítics. Els polítics s’han acollit al que el poble volia, que és el que li toca fer
a un polític.
Sí, re més, vull dir, estic d’acord amb la reflexió que ha fet ja el portaveu del Govern, i
tampoc em vull allargar ja pas més.
Sr. Alcalde: Jo, com a reflexió general, dir que jo crec que el 80%, fa un any, eh?, fa un
any, el 80% dels habitants de Catalunya, el 80% volien que això s’arreglés amb un
referèndum, votant, perquè al final, més que ho arreglin, i això hi ha enquestes, i no per
diaris independentistes, sinó per diaris generalistes, que deien: “80% de la gent vol votar
sí, no, i que s’acabi ja d’una vegada aquest tema.” Doncs el 80%.
Doncs fem-ho. Que ho decideixi la gent votant, en lloc de cop de porra, o a cop de
sentència judicial, hòstia, que ho decideixi la gent votant.
Que molta gent els darrers set anys, i sobretot amb el Govern del Partit Popular, ha
passat de l’independentisme del 20% al 47, alguna reflexió potser també s’ha de fer, de
dir: durant 7 anys no s’ha volgut ni buscar una solució intermitja, o buscar algun tipus
de solució.
Que la gent no vol ser independent ni de la gent que se sent espanyola, ni de les
empreses espanyoles ni de ningú que sigui... La gent vol no dependre del Govern de
l’Estat espanyol. O sigui, que els recursos, que tot ho gestionin des d’aquí, i que voti qui
sigui i que facin el que sigui, perquè al final doncs la gestió, molta gent creu que la gestió
que durant aquests set anys s’ha fet cap a Catalunya ha sigut nefasta, a nivell de gestió,
no parlo de temes de gestió.
S’ha preferit doncs fer aeroports sense passatgers, o trens a cap lloc, en lloc de fer un
corredor mediterrani, que era realment necessari, no només per Catalunya, sinó per tot
l’arc mediterrani.
O parlant de justícia espanyola, també, la justícia espanyola diu: “Preferim tenir
violadors al carrer i gent innocent, gent que és pacífica, pacífica, tenir-la en presó
preventiva.” Són coses que fan que la gent.
També hi ha enquestes fa poc, i cito La Vanguardia, que el 80% de la gent, sigui
independentista o no independentista...
Sí, sí, sí, correcte, no, no, i La Vanguardia té un... independentistes, i el 80% no està
d’acord que la gent estigui a la presó. O sigui, el que hem de buscar és buscar la manera
que això es decideixi políticament, no en base ni a repressió ni a cops de porra, ni fer
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intervenir-hi la justícia, perquè al final ha de ser un acord democràtic, i això és el que
hem de buscar i hem d’intentar tots, cadascú des del seu costat.
I dic, la gent, els catalans no volen independència ni dels espanyols, ni de les empreses
espanyoles, ni de ningú. O sigui el que vol és no dependre de l’Estat espanyol, perquè
considera molta gent que la gestió de l’Estat espanyol a Catalunya ha sigut i és nefasta,
tant a nivell de l’Estat com a nivell de la justícia.
Molt bé, així que passem a votació.
Sr. Batlle: Un segon. Doncs després de veure l’actuació del Partit Popular, des de la Crida
canviem el vot, farem una abstenció i un vot favorable, però sobretot remarcant que
estem en contra que es torni a fer aquest pacte amb l’estat.
Sr. Alcalde: D’acord.
 Sotmesa la moció a votació, per 11 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM i per part de
la CRIDA, el regidor Sr. Jaume Batlle), 2 vots en contra (PP) i 4 abstencions (PSC i
per part de la CRIDA, el regidor Sr. Carlos García) dels membres que integren la
Corporació.
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A LA COL·LOCACIÓ
DE SIMBOLOGIA PARTIDISTA EN EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS. (R.E. E/005445-2018, DE
DATA 03/10/2018)
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent:
“Primero.- Como es público y notorio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha
dictado una sentencia que establece que izar banderas “esteladas” en espacios públicos
o edificios oficiales supone privatizar estos espacios de uso común, con un elemento
partidista que vulnera los principios de objetividad y neutralidad institucional que
obligan a las corporaciones locales, a TODAS.
Como dice la sentencia del TSJC en sus fundamentos jurídicos, la bandera separatista
“estelada” es un elemento que no tiene reconocimiento legal válido como símbolo de
una administración y que su uso es partidista porque, además de no ser oficial, tan solo
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representa a una parte de la ciudadanía, recordemos, ni a la mitad de los ciudadanos y
ciudadanas residentes en Cataluña.
Segundo.- El alcalde, como máximo responsable de esta corporación, tiene el deber
inexcusable de cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente configurada por las vías
democráticas que específicamente habilitan la Constitución y las leyes que la llevan a
cabo.
ACUERDOS
PRIMERO.- Que se proceda a la inmediata retirada de “esteladas” y otros símbolos
partidistas – como los lazos amarillos – de los edificios municipales y de los espacios
públicos comunes que hayan estado colocados por la corporación o por terceros sin la
debida autorización, todo ello en obligado cumplimiento de las sentencias dictadas en el
ámbito contencioso administrativo.”
Sr. Torrens: Sí, volia fer una aclaració.
Queremos hacer una modificación en el acuerdo primero y único, cuando dice “que
hayan estado colocados por la corporación o por terceros”, y tachar lo de “sin la debida
autorización”. Es decir, quedaría como estado colocados por la corporación o por
terceros, todo ello en obligado cumplimiento de las sentencias”.
¿Sí? Vale, gracias.
Ya está, ya queda bastante claro, la moción está muy clara.
 S’aprova per unanimitat la incorporació de l’esmena abans citada, passant a tenir
la moció el redactat que es transcriu a continuació:
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent:
“Primero.- Como es público y notorio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha
dictado una sentencia que establece que izar banderas “esteladas” en espacios públicos
o edificios oficiales supone privatizar estos espacios de uso común, con un elemento
partidista que vulnera los principios de objetividad y neutralidad institucional que
obligan a las corporaciones locales, a TODAS.
Como dice la sentencia del TSJC en sus fundamentos jurídicos, la bandera separatista
“estelada” es un elemento que no tiene reconocimiento legal válido como símbolo de
una administración y que su uso es partidista porque, además de no ser oficial, tan solo
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representa a una parte de la ciudadanía, recordemos, ni a la mitad de los ciudadanos y
ciudadanas residentes en Cataluña.
Segundo.- El alcalde, como máximo responsable de esta corporación, tiene el deber
inexcusable de cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente configurada por las vías
democráticas que específicamente habilitan la Constitución y las leyes que la llevan a
cabo.
ACUERDOS
PRIMERO.- Que se proceda a la inmediata retirada de “esteladas” y otros símbolos
partidistas – como los lazos amarillos – de los edificios municipales y de los espacios
públicos comunes que hayan estado colocados por la corporación o por terceros, todo
ello en obligado cumplimiento de las sentencias dictadas en el ámbito contencioso
administrativo.”
Sr. Alcalde: Companys de la Crida, voleu intervenir?
No, ja diuen que ja està prou explicat amb la moció.
Sr. Batlle: Sí, doncs intervenim.
Bueno, bàsicament entenc que el que els molesta són els llaços, no?, i tota la simbologia
aquesta de llibertat dels presos polítics.
No, simplement doncs dir-los que el símbol del llaç és un símbol que s’ha fet servir a
molts països per diferents coses, i mai hi ha hagut una persecució com la que hi està
havent aquí, no?
Després, en el primer punt de l’exposició, parla de neutralitat, objectivitat, etcètera,
etcètera, després si de cas ja entraré en profunditat, però després hi ha un punt on parla,
bueno, que “tan solo representa a una parte de la ciudadanía”, com si fóssim minoria,
dir que això és totalment mentida, hi ha una part, per exemple, dels Comuns, que podria
votar-hi a favor o en contra, no?, no se sap, i per tant crec que la millor manera de saberho és fer un referèndum, per tant d’entrada crec que això d’aquí és erroni.
Després parla de la Constitució, de “las leyes de la Constitución”, està parlant d’una
Constitució de l’any 78, una Constitució que representava o tornar al franquisme o
avançar cap a una democràcia. Democràcia entre cometes, perquè ja estem veient que
no hi és. El que ha estat és una transacció de poders del franquisme endavant.
Més que res, perquè les coses evolucionen, o han d’evolucionar, si no, ara, a l’acabar el
Ple la Secretària podria anar amb un carruatge de la porta a casa seva, per exemple.
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Després, parlen, bueno, anem sobretot al tema de la retirada d’estelades i símbols
partidistes. Bueno, entenc que, bueno, vostès entenen que l’espai públic ha de ser
neutre, nosaltres entenem que és tot al contrari, l’espai públic és un espai que hauria de
ser de debat polític, sempre des del respecte, per tant no veiem cap problema a aquesta
simbologia.
Tampoc em sorprèn, tenen un líder d’un partit, com és el seu, el senyor Casado, que vol
neutralitzar els partits polítics o il·legalitzar-los, per tant no em sorprèn gaire.
Llavors, nosaltres hi votarem en contra.
Sra. Fernández: Hola, bona nit.
Primer de tot, jo crec que aquesta sentència, no sé si és d’aplicació a tots els municipis
o no, segurament no, només és d’aplicació als municipis que han fet una denúncia
prèvia.
Dit això, jo suposo que sí que és d’obligada aplicació a l'Ajuntament acatar la sentència.
Però com que no és d’obligada aplicació, suposo que no és el cas de traslladar-la aquí a
l'Ajuntament de Premià de Dalt.
Segon, miri, nosaltres, en aquesta guerra de banderes no hi entrarem, és que ja hem
tingut discussions sobre el tema de banderes, de simbologia, de tot això. És que no
aporta re, només aporta conflictivitat. Nosaltres no estem per la via del conflicte.
Nosaltres estem per la via del diàleg i de la bona convivència.
I una altra cosa que els diré: deixin d’utilitzar la via judicial, les sentències, les lleis com
una arma arrojadiza. O sigui, està clar que això no serveix de res, val? Està ben demostrat
que no ha servit de res.
Llavòrens, els demanem que treballin per la convivència i perquè tots els veïns visquem
bé i no estem barallats els uns amb els altres pel tema de les banderes. És un tema que
nosaltres no hi hem entrat mai.
I farem un vot d’abstenció. No els votarem en contra, farem un vot d’abstenció, com
hem fet sempre que s’ha referit al tema de banderes.
Sr. Tintoré: Sí, bona nit.
Bueno, òbviament votarem que no, amb el tema estelades, aquí ja vam fer un acord de
Ple, a nivell de poble, i es va decidir on onejarien les dues estelades, que és a la rotonda
de les Flors i al monument de l’11 de Setembre, i referent als llaços grocs, miri, escolti,
històricament, llaços n’hi ha hagut sempre, i reivindicacions també, i llibertat d'expressió
també, com el llaç blau en contra d’ETA, la bandera multicolor en contra de la guerra, el
puny lila tancat a favor dels moviments feministes, el colom blanc a favor de la pau, el
llaç vermell a favor de la lluita contra la sida, etcètera, etcètera.
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I el llaç groc doncs s’ha convertit en un símbol reivindicatiu dels drets civils fonamentals
de les persones. I escolti, això és llibertat d'expressió, és un símbol que exerceix la
ciutadania, i com dèiem, és un símbol reivindicatiu de drets civils. I com a símbol i
llibertat d'expressió, òbviament, no podem votar-la a favor.
Sr. Alcalde: Més intervencions?
Vols intervenir?
Sr. Font: Bueno, aquí el portaveu del Govern ja s’ha explicat perfectament, el qual
secundo totalment, l’única cosa que els volia recordar, aquí posen l’Alcalde com a màxim
responsable d’aquesta Corporació, feu deures i tota la història aquesta.
Que tinguin present que des d’Esquerra al senyor Alcalde se li dona tot el recolzament
necessari que hi hagi i pugui haver-hi, encara que se l’acusi, que directament és el seu
problema. Doncs des d’Esquerra donem tot el recolzament, com no podria ser d’altra
manera.
Sr. Alcalde: Molt bé, passem a votació.
 Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (PP), 12 vots en contra (PDeCAT,
ERC-AM i CRIDA) i 3 abstencions (PSC) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.

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/005489-2018, DE DATA 04/10/2018)
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent:
“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
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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: Si em permeteu, faig una mica el resum de les coses que es retiren, perquè
en aquest Ple, finalment, retirem aquesta moció, perquè n’hem entrat una altra per
urgència recollint els canvis que vam parlar a la Junta de Portaveus, i també la moció
següent la deixaríem sobre la taula, per parlar-ne en propers Plens. No sé si anem una
per una, o...
Sra. Secretària: N’han presentat per registre una de nova, modificada, que és la que hem
fet arribar a tots els grups municipals. Que és la que tractarem ara.
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Sr. Alcalde: Doncs si de cas es retiren les dues que hi ha i ara votem la urgència només
de la interculturalitat, perquè s’ha retirat les que hi havia, se’n presenta una de nova. O
hi ha modificacions?
Sr. García: És a dir, a veure, la interculturalitat es retira per presentar-ne una d’urgència,
que és la que inclou les modificacions. El que la d’urgència s’ha de votar després, no?
Sr. Tintoré: Per no esmenar-ho en el Ple.
Sra. Secretària: Però l’ha entrat esmenada.
Sr. Alcalde: Sí.
Sra. Secretària: i aquí en l’ordre del dia hi ha l’esmenada.
Sr. Alcalde: No, és l’anterior.
Sr. Tintoré: No, hi ha l’anterior.
Sr. Alcalde: Aquí hi ha dues opcions. Quan l’heu entrat per registre?
Sr. García: Sí, no, el tema és que l’ordre del dia es va fer abans de la Junta de Portaveus
perquè vam haver de canviar de dia, llavors la que hi ha a l’ordre del dia és l’anterior, i
vam presentar per urgència la modificada.
Sr. Alcalde: Vale, llavors retirem les dues i ara per urgència la nova de la interculturalitat,
vale?
Sr. García: Sí, l’únic que la segona la volíem deixar sobre la taula, no retirar-la, però
bueno.
Sr. Alcalde: Bueno, retirar-la del Ple, queda sobre la taula.
Sr. García: Amb el compromís de parlar-ne al següent.
Sr. Alcalde: Correcte.
 A proposta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt, s’acorda RETIRAR la present
moció.

MOCIÓ D’URGÈNCIA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER
CREAR EL CONSELL PER LA INTERCULTURALITAT (R.E. E/005774-2018, DE DATA
15/10/2018)
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Sr. Alcalde: Doncs votem la urgència, estem d’acord amb la urgència de la nova moció
per la interculturalitat? Estem d’acord?
 Sotmesa la declaració d’urgència a votació, per 17 vots a favor (PDeCAT, PSC,
ERC-AM, PP i CRIDA) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la urgència de la moció presentada en tots els seus punts
per unanimitat dels presents.
Sr. García: El que no sé, perdoneu, no sé si, com que la persona que ha arribat per
exposar l’altra moció també hi és, que l’altra també és per urgència, si voleu canviem
l’ordre.
Sr. Alcalde: No, ja que la fem, fem-ho àgil, i fem la següent. Llegim la part expositiva, jo
crec que queda molt clar, i si tenim alguna cosa a afegir.
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“Creiem que cal avançar decididament en la construcció de municipis que treballin per
esdevenir pobles interculturals i on la ciutadania assumeixi la diversitat cultural com una
gran riquesa.
I per a això es necessita també 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 tal de superar les barreres i les desigualtats que
massa sovint existeixen en aquest sentit també pel que fa a la participació.
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.
Fer el màxim de difusió enfocada a arribar a la ciutadania de tots els orígens per tal de
poder establir aquests contactes, i fer xarxa amb les actuacions, plans o projectes,
municipals, d’entitats o de la ciutadania, que hi puguin tenir relació.
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.
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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.- Publicar i difondre aquests acords, i fer-los arribar als col·lectius i entitats del
poble dels àmbits esmentats.”
Sr. García: Bé, simplement i molt breument, perquè aquest tema el vam debatre una
mica, el vam exposar una mica en el Ple anterior.
Simplement dir que a la Junta de Portaveus finalment hem pogut posar-nos d’acord en
diferents aspectes que es van comentar, hem canviat també tota la part expositiva de la
moció, i fa referència a aspectes més municipals, com se’ns va demanar, i hem fet canvis
en els punts que anaven en la línia del que es demanava per part dels altres grups.
Per tant entenem que en aquest cas sí que finalment hi estarem tots a favor i podrem
aconseguir que pas a pas, i potser no de la forma que volíem inicialment, però que es
pugui avançar en donar la veu a persones de diferents orígens i de diferents cultures i
que puguin participar en la vida del poble.
I estarem atents a com això es va implementant.
Sr. Alcalde: Molt bé, voleu intervenir?
Sr. Ruffo: Gracias, señor Alcalde.
En primer lugar, agradecerles pues la modificación del escrito inicial, que, pues, bajo
nuestro punto de vista no era muy, no le pegaba mucho a esta moción, estaba fuera de
lugar.
En primer lugar, ya hemos dicho que vemos esto más en forma de ruego que de moción.
Antes de entrar en el fondo del asunto, la pregunta que le hacemos siempre: ¿se han
sentado ustedes con los técnicos del Ayuntamiento responsables en este ámbito?
¿Existe un problema de estas magnitudes en nuestro municipio?
Sin ánimo de querer desviar la atención, es que ustedes siempre hacen lo mismo,
presentan moción sin antes informarse sobre si el problema o la necesidad existe o no
en nuestro municipio.
Dicho esto, vamos a votar a favor de la moción, ya que en cuanto a los acuerdos que
ustedes proponen en la moción, no nos parecen descabellados, pues no obliga a
nuestros técnicos a crear nuevos consejos, sino a estudiar la viabilidad de su creación,
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que, por cierto, y acabo con esto, vamos a ver cómo funciona el recién estrenado Consell
de Poble, que parece que crear un consejo hoy en día sea la panacea.
Y aún debemos valorar cómo funciona en nuestro municipio y si es o no realmente
productivo.
Gracias.
Sr. Alcalde: Voleu intervenir? No? Estem d’acord tots?
Sr. García: Bueno, simplement per contestar ràpidament, però en aquest sentit, agraïm
el vot de tothom.
Justament el que hem fet és agafar aquestes modificacions proposades perquè hi hagi
un període més de veure exactament com fer això, i de quina manera, i sí que dir que
pensem que no cal esperar que hi hagi problemes, que també n’hi ha, perquè sempre hi
ha problemes a petita escala o més gran escala, però també això serveix per prevenció,
i sobretot serveix perquè la gent pugui participar, i per tant saber si hi ha problemes i no
només problemes, sinó simplement que tothom pugui expressar les seves inquietuds.
Per tant, agrair el vot de tothom, i esperem que això avanci positivament.
 Sotmesa la moció a votació, per 17 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM, PP i
CRIDA) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per unanimitat
dels presents.
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA AL DRET A
L’EMPADRONAMENT. (R.E. E/005489-2018, DE DATA 04/10/2018)
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“L'empadronament és l'acte de registrar-se a l'Ajuntament de residència habitual i que
determina que aquella persona és considerada veïna d'aquella població. Per part de la
ciutadania, el padró és una obligació i un dret. Per la seva banda, l’administració té
l’obligació de garantir-ne el seu exercici. Cal tenir en compte que amb la inscripció
padronal s’assoleix la condició política de ciutadà de Catalunya (Llei 2/2003, de 28
d’abril) i aquesta, per tant, és la porta d’entrada a diversos drets considerats bàsics. De
l’empadronament depenen l’obtenció de drets i serveis com l’accés al sistema sanitari,
al sistema educatiu o la possibilitat de regularitzar la condició administrativa. És per
aquest motiu que facilitar la inscripció al padró esdevé una peça clau per evitar
condicions de vulnerabilitat de les persones que resideixen al municipi.
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L’article 59.2 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de població i demarcació de les entitats locals, no obliga a acreditar el títol de propietat
sobre l’habitatge o de contracte de lloguer, com a requisits per a la inscripció en el
domicili que es declara com a habitual. Al contrari, aquests títols només són documents
que l’Ajuntament pot sol·licitar per verificar que el veí resideix efectivament al domicili
que vol fer constar al padró, i poden ser substituïts per altres documents acreditatius o
per una actuació de comprovació del mateix Ajuntament.
L’informe al Parlament 2017 del Síndic de Greuges disposa que “la negativa a inscriure
en el padró les persones que, efectivament, hi resideixen habitualment pel sol fet de no
poder lliurar un títol d’ocupació no està fonamentada en criteris jurídics. La decisió sobre
la inscripció s’ha de basar en la residència efectiva al domicili de l’alta i no en el dret a
residir a l’habitatge. Aquest darrer cas implica jutjar qüestions de naturalesa privada que
no són competència de l’Administració local. El padró és un registre administratiu en el
qual consten els veïns del municipi i reflecteix el domicili on resideixen, amb
independència dels drets que puguin correspondre al veí o no pel fet de residir-hi”.
En la mateixa voluntat, s’expressa la resolució de 4 de juliol de 1997 de la presidenta de
l’Institut Nacional d’Estadística i del director general de Cooperació Territorial, per la
qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre actualització del padró
municipal, quan assenyala que “[...] la possibilitat que l’Ajuntament demani al veí el títol
que legitimi l’ocupació de l’habitatge no atribueix a les administracions locals cap
competència per jutjar qüestions de propietat, d’arrendaments urbans o, en general, de
naturalesa juridicoprivada, sinó que té com a única finalitat servir d’element de prova
per acreditar que, efectivament, el veí viu al domicili que ha indicat”.
De la mateixa manera, les persones sense domicili fix o sense llar que resideixin al
municipi han de ser inscrites al padró municipal si així ho sol·liciten, ja que, malgrat no
ser possessors d’un títol de propietat o un contracte de lloguer d’habitatge, poden
acreditar la seva residència a través d’altres procediments o actuacions administratives,
segons estableix la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut
Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències sobre
gestió del padró municipal.
L’empadronament d’aquestes persones s’ha de realitzar sense condicionants ni
requeriments específics, ja que aquesta pràctica podria incomplir la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases del Règim Local, que no detalla restriccions o requisits per fer
constar la residència del sol·licitant d’empadronament i no comporta a la ciutadania
altres obligacions més enllà de la mera inscripció.
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El padró no és una eina per regular la sobreocupació o altres polítiques de l’àmbit de
l’habitatge i l’urbanisme: Segons detalla l’informe al Parlament de l’any 2010 del Síndic
de Greuges, "el padró no és un instrument per combatre les situacions de sobreocupació.
Per aquesta finalitat, ja hi ha mecanismes en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret
d’habitatge, i la normativa que la desplega, quan determina les actuacions que poden
dur a terme les administracions competents en aquests casos, en ús de les seves
potestats inspectores i sancionadores, i el padró municipal d’habitants és l’instrument
escaient per detectar aquestes situacions”. Així mateix, la guia de recomanacions de la
Taula de Ciutadania i Immigració, que ha rebut el suport de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i de la Federació de Municipis de Catalunya, estableix que “el
padró tampoc és un mecanisme de control del parc d’habitatge” i que “demanar altres
documents, com la cèdula d’habitabilitat, dipòsits i d’altres dificulta l’empadronament i,
per tant, va en detriment dels objectius del padró”.
Fonaments de dret
La gestió del padró d’habitants està regulat per:
Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les bases de Règim Local, modificada en relació
amb el Padró Municipal per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de població i demarcació territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial
Decret 1690/1986, d’11 de juliol en la nova redacció donada pel Reial Decret 2612/1996,
de 20 de desembre.
Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució
de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la
Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les
Entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró
municipal.
Antecedents
Aquesta moció explicita i concreta l’ACORD d’adhesió a la campanya CASA NOSTRA ÉS
CASA VOSTRA que va aprovar el Ple Municipal amb 13 vots d’un total de 15 presents el
dia 13 de febrer de 2017.
Per aquests motiu, Premià Acull, les entitats signants, i els Grups Municipals que
s’adhereixen i presenten la moció, instem al Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt a
l’adopció dels següents
ACORDS
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PRIMER.- Facilitar l’accés al padró i l’emissió dels certificats que hi van associats, atenent
al què disposa la legalitat vigent:
A) Eliminar l’obligatorietat dels requisits de tenir un títol de propietat o contracte de
lloguer de l’immoble, documents que no són obligatoris per a la tramitació del
padró, tal i com regula el Reial decret 1690/1986.
B) Incloure els diferents títols, documents, gestions i actuacions administratives que
permeten acreditar domicili o residència al municipi en la tramitació de
l’empadronament
 Persones sense domicili fix o sense sostre. Els serveis socials emetran un
informe que acrediti aquesta situació i se li assignarà una adreça a efectes
de comunicació, tal i com preveu la normativa legal vigent (Carta de
Residència Municipal o Reconeixement de Domicili).
 Persones en situació d’ocupació. Per a la comprovació de la veracitat de
les dades relatives a la residència quan no hi hagi un títol que n'avali
l'ocupació, l’informe al Parlament 2017 de la Sindicatura de Greuges
recorda que el gestor municipal pot: a) acceptar altres documents (p. ex.
factures de subministraments) b) demanar un informe a la policia local o
c) fer-hi inspeccions a partir de les quals, si es confirma que el veí o la
veïna hi viu, l'haurà de donar d'alta en el padró.

SEGON.- Descartar l’ús del padró com una eina per combatre les situacions de
sobreocupació, de control del parc d’habitatge o altres polítiques de l’àmbit de
l’habitatge i l’urbanisme. En aquests casos, s’empraran els processos i les actuacions
d’inspecció que contempla la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret d’habitatge i, si
en el moment de l’empadronament se suscita la sospita d’un ús anòmal de l’habitatge,
des del padró s’ha de derivar a l’àrea d’habitatge perquè s’actuï en consonància.
TERCER.- Impulsar un Reglament d’accés al padró municipal a través de la incoació de
l’expedient, constitució de la comissió redactora, aprovació inicial del text pel Ple,
exposició pública, aprovació definitiva i publicació al BOPB, amb l’objectiu d’esvair tots
els dubtes.
QUART.- La creació d’una comissió transversal d’empadronament per tal d’analitzar
situacions excepcionals de precarietat habitacionals, econòmiques o socials prèvia a la
decisió per part de l’òrgan administratiu, en el ben entès que aquesta comissió té com a
finalitat agilitar els tràmits i no ajornar-los.
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CINQUÈ.- Adoptar les mesures oportunes per a què les gestions i verificacions relatives a
l’empadronament les facin els/les tècnics/ques municipals i no la Policia Local, sempre
evitant perjudicis addicionals per a les persones que el tramiten donades les difícils
situacions que pateixen involuntàriament.
SISÈ.- Aprovar la implementació, en el termini més curt possible no superior a quatre
mesos i amb la fórmula que es consideri més adient, de la carta de residència municipal
o informe de reconeixement de residència al municipi.
SETÈ.- Acordar que l’empadronament sense domicili fix tingui el mateix valor i
reconeixement que l’empadronament amb domicili fix.
VUITÈ.- Acordar que la caducitat del padró sigui la mateixa per a tothom sense
discriminació.
NOVÈ.- Fer una Declaració Institucional que reafirmi els acords adoptats en aquesta
moció.”
 A proposta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt, s’acorda DEIXAR SOBRE LA
TAULA la present moció.

MOCIÓ D’URGÈNCIA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER
UN DEBAT SINCER AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA SOBRE UN NOU MARC
REGULADOR INTEGRAL DE L’ESPAI DEL MIGDIA ALS CENTRES EDUCATIUS DE
TITULARITAT PÚBLICA
 Moció d’urgència presentada inicialment pel Grup Municipal de la CRIDA, i a la
qual s’adhereixen els Grups Municipals del PDeCAT, ERC-AM i PSC, per presentarla conjuntament en la sessió plenària.
Sr. Alcalde: Doncs votem la urgència.
 Sotmesa la declaració d’urgència a votació, per 17 vots a favor (PDeCAT, PSC,
ERC-AM, PP i CRIDA) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la urgència de la moció presentada en tots els seus punts
per unanimitat dels presents.

La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
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(Aquesta moció substitueix a la presentada pel Grup Municipal de la Crida, en data
05/10/2018, R.E. E/005515-2018)
“L'espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària. Un
temps prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques que l'àmbit educatiu encara
no ha abordat integralment. Actualment la qualitat educativa de l'espai del migdia
depèn de les dinàmiques i iniciativa de cada centre. En alguns s'intenta integrar aquest
espai en el projecte educatiu, tot i a pesar que no hi hagi presència física de l'equip de
mestres, però en què s'acorden unes línies educatives d'actuació amb l'AMPA/AFA i el
monitoratge contractat. En altres centres, la diferència entre l'espai lectiu i el del migdia
és més evident. Fins el dia d'avui el Departament d'Ensenyament encara no ha encarat
aquesta manca d'atenció pedagògica al, desafortunadament anomenat, servei de
menjador.
Un terç de la jornada educativa que precisa urgentment ser tractat com a temps
educatiu, sota la tutela del Consell Escolar del centre. Un espai de migdia d'accés
universal i, per tant, també gratuït, però no obligatori. Una aposta clara per facilitar el
dret a l'educació pública sense copagaments, on l’alimentació a càrrec de l’administració
sigui veritablement de qualitat i garantint l’atenció educativa.
Així doncs, un temps de migdia on es podrien treballar tres aspectes prou transcendents:
l'alimentació, els valors humans i la democràcia.
L'alimentació saludable lligada a factors de sostenibilitat que impliqui utilitzar productes
de proximitat i de temporada, que a l'hora doni feina als productors i a les productores
properes al centre educatiu i que clarament demostrin tècniques vinculades a l'ecologia.
Una alimentació saludable basada en una dieta mediterrània que reforci l'educació
d'hàbits de salut que ajudin a prevenir i reduir la incidència de malalties com l'obesitat,
la diabetis o les afectacions cardiovasculars, etc.
Els valors humans lligats a un treball pedagògic que promogui la inclusió de qualsevol
alumna i alumne, inclosos aquells amb necessitats educatives especials que puguin
precisar personal de suport educatiu, a la diversitat i interculturalitat alimentària i social,
a la tolerància i el respecte vers els altres i, en definitiva, tots aquells valors que facilitin
la construcció d’una societat millor.
I la democràcia, començant pel funcionament democràtic del CEC, òrgan on la comunitat
educativa ha de ser representada de forma equilibrada, qui ha de decidir, d’entre moltes
altres qüestions, de quina manera es gestiona el temps de migdia al seu centre educatiu.
La proposta del nou Decret de menjadors que està elaborant el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que ha fet arribar a la comunitat
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educativa en forma d'esborrany, no només no inclou de manera integral l'espai de
migdia, sinó que simplement es limita a regular el sistema d’externalització dels
menjadors a través de concursos públics, deixant fora la capacitat del centre de decidir
autònomament, si vol que siguin les famílies del centre les que gestionin part del temps
del migdia (com fins ara fan a molts centres educatius, com a entitat privada sense ànim
de lucre que utilitza un equipament públic).
Per tot això, instem al Ple a l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Instar al Departament d'Ensenyament a obrir un nou debat amb la comunitat
educativa, amb l'objectiu de crear consensuadament un nou marc regulatiu integral de
l'espai del migdia abans de l’aprovació del Decret.
SEGON.- Instar al Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal o acord polític
amb tots els Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho desitgin i
tinguin el suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent una gestió
directa del menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc regulatiu de consens amb la
comunitat educativa.
TERCER.- Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d'Ensenyament, al Consell
Comarcal i a tots els centres educatius de titularitat pública del municipi a través del
representant de l'ajuntament en els respectius Consells Escolars de Centre.”
Sr. Alcalde: Molt bé, tenim aquí una representant de la Coordinadora SOS Menjadors
Escolars, si podeu dir el nom, i llavors ja podem exposar-ho, gràcies.
Sra. Empar Navarro (representant Coordinadora SOS Menjadors Escolars):
Bona tarda, em dic Empar Navarro, i vinc en nom de la Coordinadora SOS Menjadors
Escolars. Hem pogut conèixer des de la comunitat educativa l’esborrany del nou decret
de menjadors.
Aquest nou decret ha generat una oposició frontal per part de la major part de la
comunitat educativa, com ja han anat manifestant per separat els diferents agents de
les AFA, dels sindicats, i els diferents agents afectats de les activitats de lleure, també.
I pensàvem que calia una plataforma unitària des d’on poder treballar conjuntament. En
aquesta plataforma els nostres objectius són obrir de nou el debat a la comunitat
educativa sobre la regulació d’aquest espai del migdia. Un espai que representa un terç
de la jornada escolar per als nens i nenes que en fan ús, i que per a nosaltres és un model
on s’ha de considerar aquest espai un temps lucratiu, un temps on se treballen els valors
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que se treballen en la resta del dia a l’escola, integrat a dintre del projecte educatiu de
centre, on l’alimentació sigui completament saludable, amb criteris de qualitat
alimentària de l’OMS, amb criteris d’alimentació ecològica i de proximitat, i que sigui
gratuït, tot i que no és un espai obligatori, d’accés totalment universal.
És per això que la moció contempla aquests tres acords, que vosaltres heu desarrollat.
Bueno, el primer objectiu seria obrir de nou el debat a la comunitat educativa, i el segon
objectiu seria aturar aquesta proposta de decret que hi ha actualment. Perquè aquesta
proposta de decret beneficia les grans empreses que ofereixen aquest servei, que estan
vinculades a l’hostaleria i al turisme, i en canvi perjudica, exclou, les petites empreses,
més vinculades al sector agroalimentari, al sector del lleure i l’educació, i altres opcions
com la gestió directa per part de l’administració o la gestió per part de les AMPA i de les
AFA.
Per això us demanem que voteu que sí als tres acords que s’han llegit ara mateix, que
són instar el Departament d’Ensenyament a aturar l’aprovació del decret amb la intenció
d’obrir un debat profund a la comunitat educativa, i amb l’objectiu d’arribar a un
consens de la regulació d’aquest espai del migdia.
També volem instar el Govern que, si es produïx aquest debat, es trobi la fórmula perquè
les AFA i les AMPA que ho desitgin puguen continuar gestionant aquest servei mentre
es trobi aquest marc legal de consens.
I el tercer acord, la tercera cosa que us demanaríem si us plau que aprovéssiu és que
una vegada aprovats aquests dos punts comuniquéssiu els dos acords al Consell
Comarcal i a tots els centres educatius de titularitat pública de Premià de Dalt, a través
de la persona que representa l'Ajuntament en el Consell Escolar Municipal.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé, fem una ronda d’intervencions, per part, primer, del Partit Popular.
Sr. Ruffo: Gràcies, senyor Alcalde.
Señores de la Crida, sin que sirva de precedente, compartimos gran parte de las ideas
que se citan en la moción, pero por razones ideológicas no compartimos la solución que
se propone.
Y tampoco entendemos la parte, al menos, del señor Alcalde, la posición que tiene,
porque entendemos y conocemos que en el Consell Comarcal se están tomando ya
medidas, se están haciendo packs de empresas para esas licitaciones, usted lo podrá
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explicar mejor que nosotros seguramente, por eso no entendemos que ustedes
presenten la moción con los señores de la Crida.
Estamos totalmente de acuerdo que el espacio de mediodía del colegio tiene una
importancia notable, de igual modo que ese espacio debe o debería servir para trabajar
temas como la alimentación, los valores, el respeto, el deporte, etcétera.
El reglamento que se está elaborando no propone otra cosa, entendemos, que la
licitación del servicio de comedor, y por supuesto todo lo que sea licitar de manera
transparente y en igualdad de condiciones nosotros entendemos que no tiene nada de
malo. Más aún cuando es la Administración la que da las becas comedor.
Dicho esto, no vemos incompatibilidad en que se pueda licitar este servicio, incluyendo
las cláusulas necesarias para alcanzar un servicio de calidad. Por poner un ejemplo,
hablan ustedes de la importancia de incluir una alimentación con productos de
proximidad, cosa que estamos totalmente de acuerdo. Pero ustedes saben que estos
productos, al producirse en una menor cantidad, tienen un precio mucho más elevado,
lo que haría que el servicio se encareciera, como es lógico, y pudiera llegar a privar a
algunos de sus usuarios, en este caso los alumnos.
No sería la primera vez en que los trabajadores que desempeñan su función al mediodía
lo hagan sin un contrato acorde y sin su correspondiente alta a la Seguridad Social. La
solución, por tanto, no la vemos en que cada AMPA gestione el servicio del comedor
hasta que se solucione el problema que ustedes ponen encima de la mesa.
Creemos que la solución pasa por trabajar unas licitaciones abiertas, en las que se
incluyan muchas de las cláusulas citadas, y que el proceso sea abierto y transparente. Y
esto no es incompatible, creemos, con las AMPAs, todo lo contrario.
Nuestro voto será de abstención.
Sr. Batlle: Sí, bueno, jo seré molt breu perquè crec que ha quedat bastant ben explicat.
Primer de tot, donar les gràcies a l’Empar per haver vingut avui a explicar la moció, i
només fer una reflexió una mica de fons, que al final el que estem criant no són
mercaderies, són nens i nenes, i d’alguna manera és el nostre futur, val?
Jo crec que és important fixar el punt en això, que ells són el futur de la nostra societat.
I per tant, totalment a favor de crear aquesta xarxa i donar-li aquest espai d’aquesta
educació en valors, en els espais com el temps de lleure, ja sigui en aquest cas a l’espai
del menjador i del migdia, però crec que a més a més hauríem d’anar un pas més enllà
com a institució i donar-li la importància que té aquest espai educatiu i pedagògic en
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suport, com dic, a treballar en xarxa amb caus, esplais, amb els monitors, amb els
professors, i fer xarxa i anar tots en una mateixa direcció.
Per part nostra, donarem suport a la moció, com és evident, i agrair els vots de la resta.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Jo, per intervenir a nivell general, també, agrair també la presència de
l’Empar, i no només des d’aquí, sinó que aquest esborrany també ha arribat al Consell
Comarcal, i també des del Consell Comarcal farem totes les esmenes necessàries perquè
tinguem aquest equilibri entre poder tenir un responsable públic, que és el que ha de
ser de lliure concurrència, transparència, però també adequar-ho que les condicions
siguin adequades a cada Consell Escolar.
Dir-vos que el Consell Comarcal gestiona 10 escoles de les 180 que hi ha a la comarca. I
normalment són aquestes 10 escoles, moltes escoles que són gairebé, és el lloc on
moltes AMPA o escoles, van al Consell Comarcal a vegades com a recurs perquè per
exemple tenim una escola dels quals hi ha només 15 nens que es queden a dinar, dels
quals 12 estan becats.
Intentem, des del Consell Comarcal, donar una possibilitat, de les 180 escoles només en
portem 10, amb una sensació de necessitat, moltes vegades, que hi ha escoles que no
tenen altre recurs que passar-ho per un tema per diferents aspectes.
Des d’aquí dir-vos això, que intentarem que no només sigui l’aspecte de l’àpat saludable,
les condicions també educatives és per una tercera part de l’espai educatiu que estiguin
aquí, però també dir-vos això, que també hem de vetllar perquè les coses es facin ben
fetes en tots els aspectes, i això és el que hem de buscar aquest equilibri entre una cosa
i l’altra, i aquí no ens aturarem fins a aconseguir aquest acord, que sigui bo pels centres
educatius, bo pels pares i també que sigui correcte per l’Administració.
Sr. Batlle: Bueno, l’Empar, no sé si li podríem donar, breument, per contestar.
Sr. Alcalde: Sí, sí.
Sra. Empar Navarro (representant Coordinadora SOS Menjadors Escolars): Volia fer
primer una intervenció a tot el seu grup, i amb la voluntat de si això pot ser, serveix per
a fer-los canviar d’opinió, però que si no, no passa res.
Informar-los que s’està fent servir una llei de contractació pública per regular un servei
que paguen íntegrament les famílies.
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Les beques menjador són beques per algunes famílies, i no totes, com també a vegades
hi ha beques per llibres, o per colònies escolars, però que hi hagi un percentatge de
beques no significa que el servei de menjador no l'estigui pagant les famílies.
De fet, mentre les beques no arriben són aquestes qui posen els diners.
Sr. Alcalde: Passem a votació.
 Sotmesa la moció a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM i CRIDA)
i 2 abstencions (PP) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

INFORME DE REGIDORIES
Sra. Escolano: Sí, gràcies senyor Alcalde. Bon vespre a tothom.
Perdoneu, encara estava amb les mocions.
Bé, dir-vos que finalment aquest treball que teníem transversal amb la Regidoria
d’Ensenyament i amb l’Institut Valerià Pujol i Joventut finalment s’ha acabat. Vull agrair
la participació d’aquest...
Què ens està passant? Quina por, no?, avui.
No ha pres mal? Vale, seguim? Perfecte.
Bé, el projecte Ajovins és un projecte que hem treballat des d’Ensenyament, com deia,
amb Joventut, i amb l’Institut Valerià Pujol amb els joves de tercer d’ESO, i s’ha treballat
durant el curs amb uns tallers sobre art urbà, sobre grafits, els murals aquests d’art urbà,
han fet uns tallers, han fet unes propostes, on han participat tots els alumnes de tercer
d’ESO, però al final a la realització només han estat unes quantes dones, eh?, les parets
també són de les dones, estem molt contentes, i finalment gràcies al Soem Mac, que és
el pintor urbà, el grafiter urbà internacional que ens ha realitzat aquests tallers, amb
l’ajuda de les noies de tercer d’ESO, que finalment sí que, i diré els seus noms, perquè
tots han participat en les propostes, en els tallers, en els dissenys, però finalment el
disseny final on s’ha basat el Soem Mac per fer el projecte que tenim pintat a la carretera
dels Sis Pobles, que ja s’ha acabat, ha estat gràcies i no només en base al seu disseny,
sinó a l’ajuda de Iria Rovira, Rosany Ribas, Aroa Pampín, Marina Jiménez, Mar Caballero,
Biany Cuevas, Aina Andreu i Lucía Valdueza.
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També vull donar les gràcies no només a tot l’equip humà de Joventut i d’Ensenyament,
com són les dues tècniques, la Carme, l’Elisenda, gràcies Josi Duran pel teu suport, Josep
Triadó, el nostre Alcalde, que amb ell hem arribat a un bon port, m’agradaria donar les
gràcies al David Rovira, que és l’anterior regidor d’Ensenyament, amb qui vam començar
tot aquest periple, que, per cert, el veig aquí, moltes gràcies.
Estem molt contents d’aquest nou mural, hem seguit les aportacions dels altres regidors
de Govern, perquè ens faltava una mica el segell de l'Ajuntament, que és qui ha apostat
per fer aquest treball, aquest projecte, Ajovins, amb l’institut, hi hem posat el “Viu
Premià de Dalt”, naturalment, com feia falta, i per tant el podeu disfrutar a la carretera
dels Sis Pobles, a la paret de l’Institut.
Aquesta vegada va sobre l’esport, estem treballant de cara a l’any que ve a l’altre tros
de paret per treballar-lo sobre la cultura. Això és el que ens agrada dels nostres joves,
de poder-los implicar i de poder que treguin el seu art al carrer.
Recordar-vos també que el dia 1 de novembre us acompanyarem amb música, com ja
és habitual, al cementiri, a totes les famílies que vulgueu passejar, que vulgueu anar a
visitar, que vulgueu anar a compartir el cementiri.
I llavors ens agradaria fer-vos una avançada de l’EscenARTS de tardor, enguany no el
comencem a l’octubre, el comencem al setembre, ai, perdó, al novembre, perquè hi ha
hagut moltes coses, tant al novembre com a l’octubre, llavors el comencem al
novembre, i començarem amb les Dones Sàvies, després farem amb aquest treball que
fem sempre, transversalment, també, amb Serveis Socials, amb Igualtat, amb totes les
dones, les de dalt, les de baix, aquest treball que fem, ja no només en el marc del Dia de
la Dona, sinó en el marc de la no-violència, o en contra de la violència de gènere, que
normalment és al novembre, doncs des d’Igualtat ens han proposat una obra de teatre
que es diu “Això és amor”, i la treballarem dins de l’EscenARTS, aquest espectacle ja
sabeu que serà gratuït, per donar aquest tracte, doncs, que creiem que és important. Es
farà un teatre fòrum, per tant hi esteu tots convidats.
I després acabarem el 22 de desembre amb el concert de Nadal, enguany no serà,
evidentment tocaran algun tema de nadala, però en principi canviaran, l’Orquestra de
Cambra Catalana canviarà el temari i hi posaran una mica més de varietat. Això sí,
recordar-vos que serà a l’església de Sant Pere, no serà al teatre, enguany serà el 22,
dissabte 22, a les 20:30h.
Tenim aquests dos horaris nous, el primer dia de novembre serà a les 20.30, i al
desembre també, per una qüestió de necessitats tècniques, el dia del concert de Nadal
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és que hi ha missa abans, a les set, per tant nosaltres ens esperem que acabi la missa i
després tindrem el concert de Nadal.
I el dia 24 de novembre, que ja sortirà el cartell amb totes les activitats conjuntes que
fem tots plegats, que després ja les explicaràs, però serà a les set de la tarda.
Recordar-vos també que Can Botey celebra el 100è aniversari, l'Ajuntament no hi té res
a veure, és una entitat privada, però sí que m’agrada fer aquesta publicitat, aquesta
publicitat no, aquest recordatori, perquè me l’han fet arribar, i ho faré per dos motius:
primer, perquè Can Botey obre les seves portes gratuïtament a l'Ajuntament de Premià
de Dalt cada any, per fer la inauguració del Festival de Música del Maresme, i em sembla
que és de rebut tornar aquest agraïment explicant-vos que us convida a tot el poble a
portes obertes el dia dissabte 20 d’octubre a casa seva, a dos quarts de sis, a les 17.30,
a les 5 i mitja de la tarda, a una copa de vi d’Alella; i el segon motiu és perquè la seva
aposta per celebrar-ho és cultura popular. Faran una ballada de sardanes, hi esteu tots
convidats, al pati de Can Botey, el dia 20.
I re, nosaltres seguirem treballant per la joventut, seguirem treballant per la cultura al
nostre poble i seguirem demanant i exigint que tornin tots a casa.
Sr. Costa: Sí, bona nit.
Trametre l’informe que s’ha elaborat des del Departament d’Intervenció conforme al
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic que marca la
llei, pel que correspon al període del segon trimestre d’aquest any.
“DONAR COMPTE AL PLE DE LA INFORMACIÓ COMUNICADA AL MINISTERI D’HISENDA
I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI
ORGÀNICA 2/2012 EN EL 2N TRIMESTRE DE 2018
Per donar compliment als objectius de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF) es dona compte al Ple de l’informe d’avaluació dels objectius Estabilitat
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
La informació referent a l’execució del pressupost del segon trimestre de 2018 s’ha
presentat via telemàtica, amb els formularis habilitats pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, el dia 31 de juliol de 2018 per part de la Intervenció
municipal.
Les entitats amb pressupost limitatiu han de presentar:
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-

Actualització del pressupost en execució per l’exercici 2018, o en el seu cas,
del prorrogat fins a l’aprovació del Pressupost i detall d’execució al final del
trimestre vençut.

-

Situació del romanent de tresoreria

-

Calendari i pressupost de tresoreria

-

Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per
aplicació del que es disposa en l’article 16.9 de l’ordre)

-

Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses
amb la capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema
Europeu de Comptes (ajustos SEC)

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

-

Actualització d’Estats Financers inicials (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys
provisionals) per a l’exercici corrent i detall d’execució a final de cada trimestre
vençut.
Calendari i Pressupost de Tresoreria
Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius
Actualització de la previsió de la Capacitat/Necessitat de Finançament de
l’entitat a l’exercici corrent calculada conforme a les normes SEC

Complimentada tota la informació requerida corresponent a l’actualització de l’ informe
de la Intervenció Local de compliment d’objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012,
per al segon trimestre de 2018, s’informa que la Corporació Local, integrada per
l’Ajuntament de Premià de Dalt i la societat mercantil La Pinassa, Promocions i Serveis
Municipals SA,
Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària
Compleix l’objectiu de Deute públic”.
Sra. Cuello: Bona nit, des de Promoció Econòmica tenim un pla d’ocupació de
contractació de joves en pràctiques. El Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat una
subvenció per la contractació d’un o d’una jove en la modalitat de contracte en
pràctiques per un període de sis mesos a jornada completa, com a educador o
educadora infantil. El contracte s’ha de fer com a màxim el 31 d’octubre del 2018.
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El jove ha d’estar apuntat al Sistema de Garantia Juvenil, tenir titulació cicle formatiu o
grau i estar inscrit a l’atur i ser menor de 30 anys. També hem fet una sol·licitud al
Programa de Treball i Formació en el marc de la convocatòria del Servei d’Ocupació del
Programa de Treball i Formació ens adherim a la sol·licitud conjunta a través del Consell
Comarcal del Maresme, per obtenir una subvenció per la contractació d’un o d’una
auxiliar administratiu o administrativa en atur, no perceptor o perceptora de cap
prestació ni subsidi, i un peó PIRMI.
El període de la contractació serà de sis mesos, segurament de gener a juliol del 2018.
I per últim, dintre del Programa Dona Activa 2, el dimarts 16 d’octubre iniciem el
Programa Dona Activa, amb un total d’11 dones de la vila. La primera fase del programa
s’adreça a l’autoconeixement i gestió emocional. La segona fase, a l’assessorament per
una recerca activa de feina. La tercera fase, l’assessorament professional amb un
directiu de recursos humans per assolir amb èxit una entrevista de feina, i la quarta fase
de l’estilisme per a les noies. Amb la col·laboració de la Fundació Quiero Trabajo.
Gràcies i bona nit.
Sr. López: Hola, bona nit.
Des de Medi Ambient, dir que aquest any hem ratificat la tercera flor amb l’acte
d’entrega de les institucions de Viles Florides, amb un reconeixement per part del jurat
que ens han dit que hem augmentat el nombre que teníem, diguem, la puntuació que
teníem a l’hora de fer aquesta atorgació, en funció del que van veure un cop van venir
a fer la visita que fan anualment.
Dir que això vol dir que aquesta inversió i aquesta aposta que ha fet l'Ajuntament per
millorar el verd, doncs ja comencem a recollir una miqueta els fruits.
Per una altra banda, dir que el dia dissabte 27 d’octubre, seguint la dinàmica dels darrers
anys, farem una pujada a la muntanya per fer una neteja del bosc, i que és popular, per
la qual cosa, qualsevol que hi vulgui participar ho pot fer, només s’ha de trucar a
l'Ajuntament i fer la inscripció.
Gràcies.
Sr. Medina: Hola, bona nit.
Sobre les Viles Florides, a part que l’entorn està molt millor a Premià de Dalt, també és
un element de promoció de la vila molt interessant, perquè a partir d’aquest certamen
i de totes les publicacions que es fan, arribem més lluny i venem el nostre poble arreu.
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Jo volia, per una banda, recordar que aquesta setmana hem inaugurat l’exposició “Què
diem quan parlem de disseny”, al Museu de Premià de Dalt. És una exposició que ens
acosta als objectes més quotidians, aquest binomi entre forma i funcionalitat, i si l’aneu
a veure podreu gaudir dels millors dissenys industrials catalans, per donar un exemple,
des de la motocicleta Impala fins al setrill de Marquina, que és una de les peces
d’industrial català més copiada arreu del món.
És una manera d’entendre que la forma i la funció van de la mà quan hi ha un bon
disseny.
Recordar-vos també que el dia 27 d’octubre, dins del ViMes, el ViMes és el mes que fem
tot el territori d’enoturisme de la DO d’Alella per celebrar aquesta comunió, i es fan
activitats a totes les poblacions, i a Premià de Dalt, repartim el maridatge Art i Vi, en
aquest cas són 18 fotògrafs de Premià de Dalt que mariden la seva obra amb sis cellers
del territori DO d’Alella, i qui vingui el dissabte 27 al matí, ho farem aquí davant, aquí a
la zona del mirador, podrà, a part de veure aquest maridatge i escoltar la comunió entre
celler i artista, podrà tastar tots aquests vins gratuïtament.
Per una altra banda, volia recordar que aquest any hem començat amb les rutes per
conèixer Premià de Dalt, vam començar per la de la Cisa, ja us he parlat que seguirem el
2019 amb la de Marià Manent, Passejant amb Marià Manent, de la seva mà conèixer els
diferents racons i carrers del poble en què ell ha anat fent diferents poemes, però ens
van demanar des de la Setmana Manent, que s’inicia ara al novembre, si podíem fer una
primera ruta, una ruta pilot, i la farem l’11 de novembre.
També explicar-vos que seguim treballant amb la Taula Motora de Comerç, la Taula
Motora de Comerç és un espai en què ens reunim el Govern de Premià de Dalt amb tot
el teixit comercial de Premià per rebre les seves propostes, per nosaltres també
proposar iniciatives, i que s’empoderin molt més i que sigui un espai de diàleg constant,
amb l’objectiu que al final la immensa majoria de propostes ja surtin d’ells mateixos i
acabin esdevenint una associació de comerciants.
Això ho farem tutelats per la Diputació de Barcelona, i aquest dilluns vinent seguim amb
la quarta sessió.
I per acabar, volia congratular-me de l’acollida de l’Ulisses Fest d’enguany, felicitar
l’equip de Turisme i Promoció de la Vila, per haver-ho fet possible, és tasca d’un any
sencer, i dir-vos que estem treballant ja pel 2019, mirant de millorar aspectes que creiem
que es poden millorar, i caminant cap a l’excel·lència en aquest festival.
Gràcies
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Sra. Duran: Bona nit.
Des de la Regidoria de Cultura i Entitats, recordar-vos que la festa popular de la
Castanyada es celebrarà la nit del 31 d’octubre a l’entitat cultural Sant Jaume, amb
tallers, contes i com no, amb la castanyera i les seves castanyes.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Jo vull fer un petit repàs, des del mes de juliol que soc president del Consell
Comarcal, i m’agradaria anar als Plens fent una mica de repàs dels aspectes del Consell
Comarcal que també influeixen en el nostre poble i a la comarca en general durant
aquest termini que hem tingut.
Primer tema, beques menjador. El Consell Comarcal gestiona les beques menjador de
totes les escoles del Maresme. El fet d’aquestes beques menjador, es gestionen per part
de la Generalitat, la Generalitat aquest pagament de les beques menjador les feia
normalment al mes de febrer, gener-febrer, i moltes famílies no podien quedar-se els
primers mesos del curs, no podien quedar-se perquè no tenien aquest recurs. El que
hem fet des del Consell Comarcal és una gestió de la tresoreria per avançar aquests
diners, i des del primer dia, des de l’inici de curs, totes les famílies de Premià de Dalt i
del Maresme que tenen beca assignada poden quedar-se avançant aquests diners i
esperant el cobrament per part de la Generalitat, ja que és un tema important per
Premià de Dalt i per la comarca.
També vam presentar l’acord perquè l’any 2020 a tots els pobles del Maresme, inclòs
Premià de Dalt, tinguem una línia de fibra òptica pública, de gestió pública. Juntament
amb CTTI, amb un compromís d’inversió, això farà que a Premià de Dalt i a tots els pobles
de la comarca per igual puguin venir operadors que no siguin els grans operadors, sinó
altres petits operadors que permetin donar nous i més serveis dels que actualment
donen els grans operadors.
S’han realitzat també jornades sobre el tema boscos i tema canvi climàtic, l’afectació del
Tomicus a les nostres muntanyes és un aspecte important, demà tenim una taula sobre
Tomicus, i dir-vos que les notícies, gràcies també a la quantitat de pluges que hi ha hagut
durant la primavera, s’ha aturat l’increment de l’expansió del Tomicus, sobretot al Baix
Maresme, també per la bona gestió en molts aspectes que hi ha hagut històricament la
gestió forestal de la nostra muntanya, i dir que potser ha incrementat a la banda del
Maresme Nord, sí que hi ha un petit increment sobretot a la part de Tordera, i que hi ha
400.000 euros nous d’ajuts per les agrupacions de propietaris, per poder fer més gestió
de boscos.
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Dir-vos que el proper dia 9 de novembre hi haurà una jornada de reflexió i de debat que
també entorn als tipus penals d’agressions i abusos sexuals des de la perspectiva de
gènere, tant relacionat amb l’aspecte tècnic, de les últimes sentències relacionades amb
la Manada fan una reflexió tècnica en molts aspectes per millorar aquest tipus de
sentències que hi ha aquí.
Dir que també de plans d’ocupació, aquest any serà l’any que hi haurà més plans
d’ocupació a la comarca, dels quals també Premià de Dalt se’n beneficiarà, hi haurà 103
plans d’ocupació, 103 persones de la comarca podran treballar entre sis, nou o dotze
mesos amb diferents plans d'ocupació, repartits entre el Consell Comarcal i els diferents
pobles del Maresme.
I dir que al primer Consell d’Alcaldes que vaig presidir, el tema que es va parlar i el tema
de preocupació a nivell de tots els alcaldes del Maresme va ser de seguretat. Van anarhi els màxims representants de Mossos d'Esquadra, no va poder venir el conseller, va
ser el dia famós del Ple allà, però va venir la màxima autoritat, i des dels alcaldes el que
es va demanar, doncs una major presència, perquè qui té les competències en seguretat
són Mossos, i també demanar un enduriment legislatiu a nivell del Congrés de Diputats,
que s’endureixi el que són els robatoris amb força sense violència, per evitar que
qualsevol robatori que hi ha a qualsevol població el dia següent estiguin lliures en funció
de la legislació.
Dir que els compromisos per part de Mossos van ser una major presència per part dels
agents, al carrer, dir que hi hauria el mínim necessari, a nivell d’oficines al carrer, hi ha
la previsió de 2.000 mossos més, una promoció en els propers tres anys, però la primera
remesa no arriba fins al juny del 2019.
Dir que també s’ha creat una unitat d’investigació, que gràcies també a les càmeres,
entre elles Premià de Dalt, que té càmeres, permet aportar més proves i de les últimes
20 detencions que hi ha hagut de delinqüents o de lladres 10 s’han quedat a presó,
gràcies a les proves que s’han pogut afegir en aquest aspecte.
I dir que també a nivell de comarca hi ha preocupacions sobre les màfies que ocupen
vivendes, i bé, en aquest aspecte va ser bastant profitosa, però bé, els recursos són els
que són, però que sapigueu una mica la feina dintre del Consell Comarcal que també
afecta el nostre municipi.

PRECS I PREGUNTES
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PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
9. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL NOU ESPAI DE
“COWORKING”. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/005516-2018, DE DATA 07/10/2018)
Sr. Torrens: “¿Hará falta algún tipo de requisito para poder usar el nuevo espacio de
“coworking”? ¿Se cobrará alguna cuantía económica?”
Sr. Medina: Lo que se ha inaugurado es el Club Emprèn. El Club Emprèn tiene tres
ámbitos, uno es el coworking, exactamente, que es un espacio para emprendedores,
para microempresas y para autónomos. Como todos los coworkings públicos y privados,
se cobra una cuota de utilización de todo un mes, o de media jornada, o por horas.
Y aparte los requisitos son ser una microempresa, un emprendedor, un autónomo, que
quiera llevar a cabo un proyecto.
Pero esa es la parte de coworking. Dentro del Club Emprèn tenemos aparte las salas de
reuniones para empresarios, que como son empresarios y pueden permitírselo también,
se cobra según la medida de las salas que tenemos, y la disponibilidad de tiempo de
utilización, y luego está el espacio del Club d’Entitats, que le llamamos, que es gratuito
para cualquier entitat registrada a Premià de Dalt, sempre que siguin activitats sense
ànim de lucre.
10. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL DISPOSITIU POLICIAL DEL
30 DE SETEMBRE DE 2018. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/005516-2018, DE DATA
07/10/2018)
Sr. Torrens: “¿Era necesario destinar 2 coches patrulla y 4 agentes de policía para
escoltar a la concentración llevada a cabo por las entidades y partidos separatistas del
consistorio el pasado día 30 de septiembre? En caso afirmativo, ¿Por qué?”
Sr. Tintoré: Sí, que era necessari, i afirmatiu, primer que no escortaven a ningú, però és
una manifestació, en la qual hi ha gent a la via pública, i llavors tens que regular el tràfic,
obrir i tancar. Però qualsevol manifestació. Vostè aquí diu entitats i partits separatistes,
bueno, era el dia 30 de setembre, però qualsevol col·lectiu o entitat que vulgui fer una
manifestació i ocupi via pública, s’ha de regular el tràfic. Per tant, doble patrulla, per si
en aquell moment tenen una emergència, haurien de deixar aquesta regulació. Per tant,
sempre que sigui possible, sempre es fa d’aquesta manera.
11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA BENÈFICA. (PREGUNTA
NÚM. 3, R.E. E/005516-2018, DE DATA 07/10/2018)
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Sr. Torrens: “¿El edificio situado en el Carrer Sant Crist número 2 es propiedad del
ayuntamiento? En caso afirmativo, ¿Está arrendado o cedido a la Asociación de la Gent
gran de Premia de Dalt con CIF G58974916?”
Sr. Font: Bé, pues sí, l’edifici és de l'Ajuntament de Premià de Dalt, hi ha un conveni de
cessió d’ús a l’Associació de la Gent Gran.
12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PLACA
COMMEMORATIVA DE L’1 D’OCTUBRE. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/005516-2018, DE
DATA 07/10/2018)
Sr. Torrens: “¿Quién pagó la placa conmemorativa del 1 de octubre realizada por la
ceramista local "Madola" e instalada en el Casal de Gent Gran el pasado día 30 de
septiembre de 2018? ¿Ha contribuido el ayuntamiento a sufragar el coste de la misma,
tanto en su adquisición como en su instalación? ¿Qué medios del ayuntamiento se han
utilizado para instalar dicha placa conmemorativa?”
Sr. Costa: Sí, des de l'Ajuntament no s’ha destinat cap cèntim públic a la compra
d’aquesta placa ni cap recurs públic a la seva col·locació, per tant, res més. Pel referent
a l’altre, penso que no em toca contestar-la, ja que l'Ajuntament no ha fet front a
aquesta despesa, no és la meva responsabilitat.
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA ALS CENTRES D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA (CAP). (PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E/005516-2018, DE DATA 07/10/2018)
Sr. Torrens: “¿Por qué motivo el pasado día 3 de octubre, Premià de Dalt no contó con
servicio de atención primaria?”
Sra. Julià: Bona nit.
El dia 3 d’octubre no vam tenir servei metge als dos ambulatoris perquè l’equip d’atenció
primària estava en una sessió de coach, tots plegats, el 13 de juny ens van avisar ja
d’aquesta sessió, i ens van avisar això, que les urgències s’atendrien al CAP de Premià
de Mar i tots els ambulatoris estarien tancats.
Aprofito per informar que el dia 2 de novembre i el 7 de desembre, amb les mateixes
condicions, es tancaran. S’informa des de xarxes i des de La Pinassa, des d’aquí a
l'Ajuntament, i ells informen els usuaris amb cartells als mateixos ambulatoris.
Gràcies.
14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA REVISTA MUNICIPAL LA
PINASSA. (PREGUNTA NÚM. 6, R.E. E/005516-2018, DE DATA 07/10/2018)
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Sr. Torrens: “¿Es necesario que la revista municipal informe de las actividades de nuestro
querido alcalde como presidente del Consell Comarcal del Maresme?”
Sr. Costa: No, si això és una història d’amor al final. Jo només informem a “La Pinassa”
d’aquelles actuacions que tinguin rellevància, siguin d’àmbit municipal o no pel nostre
poble. En aquest cas fa referència al conveni de fibra òptica que ha explicat el senyor
Alcalde anteriorment, i penso que és important en un poble que hi ha diferents
problemes de cobertura, que es dongui comunicació d’aquest acord tan important,
gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies pel “querido”.
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALTCUP-PA
15. PREC DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIU A L’ATAC A LA
LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ EN SEU MUNICIPAL. (PREC NÚM. 1, R.E. E/005489-2018, DE
DATA 04/10/2018)
Sr. Batlle: “Atesa la gravetat dels fets, exigim que s'esclareixi qui ha estat la persona que
va pintar el llaç groc i com va poder accedir a l'Ajuntament un diumenge per a fer-ho, i
que s'actuï en conseqüència amb les mesures adients, tant pel que fa a l'autoria dels fets
com per evitar que es pugui tornar a produir un cas així. Demanem que s’expliqui com
s’ha avançat en aquesta investigació i si hi ha novetats.”
Sr. Batlle: Aprofitem que abans parlaves de seguretat. En l’anterior Ple ja vam explicar
l’atac que havia sofert el llaç col·locat a l'Ajuntament, fa poc es va tornar a girar, no
sabem si pel vent o és que algú va entrar a l'Ajuntament, i doncs demanàvem que
s’expliqui com s’ha avançat aquesta investigació i quines novetats hi ha.
Sr. Tintoré: Bueno, doncs agafem nota del prec, això, com sabeu, està en investigació
policial, en un Ple no direm públicament ni qui ni què, però sí que em comprometo, quan
tinguem novetats, a fer-vos-les saber personalment.
Sr. Batlle: De cara que si ha passat una segona vegada, doncs potser que hi posem
mesures quant abans millor. Ja està, simplement això.
16. PREC DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER OBRIR L’ELABORACIÓ DEL
NOU REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM). (PREC NÚM. 2, R.E. E/005489-2018,
DE DATA 04/10/2018)
Sr. García: “Atès que el Reglament Orgànic Municipal és el marc normatiu municipal que
afecta la relació entre la ciutadania, les entitats i els diferents òrgans de l'administració
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municipal, atès que, per tant, la ciutadania i les entitats haurien de poder participar i dir
la seva en el procés de revisió i elaboració d'un nou ROM, preguem que l'elaboració del
nou ROM passi pel Consell de Poble, com a una de les vies per treballar-lo amb la
ciutadania i les entitats i recollir la seva opinió.”
Sr. García: Bé, aquí el que demanem bàsicament, és que, ja que s’està treballant
finalment en el nou ROM, i que ja de fet estem concretant la data per reunir-nos com a
grups municipals, però sí que demanaríem que, com que això també afecta les entitats
i la ciutadania en general, doncs pensem que el Consell del Poble podria ser un lloc on
treballar aquest nou reglament justament amb els representants de les entitats i de la
ciutadania. Per tant, simplement és això, demanar que l’elaboració del nou ROM,
d’alguna manera que puguem arribar a acordar, passi per aquest Consell del Poble.
Sr. Font: Bé, primer agrair-vos que en la Junta de Portaveus de l’altre dia quasi bé tot el
que es va parlar s’ha fet, menys precisament el prec aquest, que també el vam comentar.
A veure, el tema del ROM és un tema que és intern, i que es va presentar en la Junta de
Portaveus que va ser aquesta setmana passada, el dimecres mateix. Com que vosaltres
abans d’haver llegir el ROM ni haver mirat res, ja automàticament el voleu fer públic,
quan en realitat primer penso que s’hauria de parlar, s’hauria de discutir entre els
regidors i la gent de l'Ajuntament, i si s’escau, en un moment determinat podem recollir
el prec, si s’hagués de fer, i es faria. Però penso que us avanceu una miqueta en el tema
que es va discutir precisament el dimecres passat.
Sr. García: En primer lloc, el ROM el teníem d’abans, i per tant el teníem des de l’anterior
junta, però simplement dir que nosaltres considerem que sí que és una cosa que no té
per què passar primer pels representants municipals i després per les entitats i la
ciutadania, sinó que pot ser perfectament compatible, però bé, simplement esperem
que es pugui fer.
Sr. Font: El ROM és una normativa interna de l'Ajuntament, i si almenys primer parlem,
discutim-lo, i a partir d’aquí a lo millor es pot fer o no. Ja es decidirà en el seu moment.
Però primer parlem-ne.
Sr. García: Agafem al final el guant que es pugui almenys intentar fer després que en
parlem nosaltres, però simplement remarcar que no és una cosa només interna.
Sr. Font: A veure, primer parlem-ne, discutim-lo, i ja està, ja no et dic re més. Però és
així.
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Sr. García: Bueno, simplement dir que sí, és un reglament intern, però que també afecta
justament les entitats i la ciutadania, per exemple, quan les entitats poden tenir la
potestat o no de poder presentar una moció com a entitat directament, com en alguns
pobles es fa i aquí no es fa, o per exemple quan el Ple pot deixar per escrit que la gent
pugui tenir la paraula quan acaba el Ple, cosa que abans es feia i de cop es va decidir no
fer, i això el nou ROM segueix sense recollir-ho. Per tant, són coses que afecten les
entitats i la ciutadania.
Per tant, farem les reunions nosaltres, sí, ja estem acordant la data, però també
remarquem que, com a mínim, encara que sigui després, es pugui obrir a les entitats i la
ciutadania.
Sr. Font: Perdó, després de tot aquest debat, ha entès la meva resposta, no? Parlem-ne
primer i després si un cas ja es decidirà.
17. PREC DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIU ALS ACTES
INSTITUCIONALS. (PREC NÚM. 3, R.E. E/005489-2018, DE DATA 04/10/2018)
Sr. Batlle: “Preguem que s'avisi dels actes institucionals de manera adequada i amb
suficient antelació, i d'igual manera a tots els representants municipals.”
Sr. Batlle: És un prec, bàsicament, perquè s’intenti avisar els regidors de manera, que,
bueno, perquè els últims actes que hem vist de concentracions ens n’hem hagut
d’enterar per les xarxes. Si se’ns pogués fer arribar anteriorment amb una mica
d’antelació ho agrairíem. Més que res, perquè l’últim cop, l’última concentració per
Mallorca ens en vam enterar a última hora, a més ens vam trobar que érem tres regidors,
els tres del PSC i els dos de la Crida, i tampoc no hi havia cap text ni re.
Sr. Alcalde: Sí, és que va arribar notificació cap a les 3 de la tarda per part de les entitats.
Sr. Batlle: Hi ha coses com aquestes, que entenc que van ràpid, però el possible, si se’ns
pogués avisar amb un correu, doncs ho agrairíem.
18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES OBRES
DE LA FONT DEL PEIX. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E/005489-2018, DE DATA 04/10/2018)
Sr. García: “En quin estat es troben les obres a la plaça de la Font del Peix i quina previsió
hi ha? S'hi han pres mesures de seguretat i per evitar l'erosió?”
Sr. Font: Les obres de la Font del Peix, el que és la part de paletes ja pràcticament està
acabada, queda el marge que es farà després quan s’hagi fet i s’hagin tret els pals
elèctrics que hi ha posats allà al mig, allò va fora, però FECSA-ENDESA encara no ha
vingut a fer-ho, i després a tot el marge aquell hi va una malla i anirà plantat.
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Sr. García: No, simplement remarcar que es faci quan abans millor perquè sí que sembla
que hi ha aquests problemes d’erosió, per tant...
Sr. Alcalde: Bueno, en Font ja vetlla per la font.
Sr. García: Un segon, si puc aprofitar, no comentaré l’acudit, és perquè hi ha un tema
que ha sortit abans, que no teníem la pregunta registrada perquè ens va arribar més
tard, però té a veure amb el tema de la fibra òptica que comentàveu, i amb el tema del
Consell Comarcal. Aprofito per deixar-lo sobre la taula i ja us enviarem la informació,
però se’ns ha dit que hi ha unes zones on encara no hi ha cobertura de fibra òptica, en
concret se’ns parlava del carrer Nou, i ens demanaven quina previsió hi ha, perquè
algunes companyies els diuen que hi ha cobertura, però quan van a instal·lar-la diuen
que no ho poden fer perquè els cables no poden anar si no són soterrats. Per tant, en
aquests casos què està previst fer? Perquè, mentre el soterrament no es faci entenem
que els veïns han de poder tenir un accés a internet.
Sr. López: Això és difícil, això són comentaris que poden sortir, però no és cert, perquè
l'Ajuntament no condiciona a tenir, pràcticament a la totalitat del municipi la tenim a
façanes. És tota de superfície, vull dir que és difícil que això ho puguin dir companyies,
perquè és inviable. Sí que és cert que hi ha algunes zones que van quedar buides de
fibra, i va ser perquè els propis veïns en el seu moment no van autoritzar la companyia
a poder grapar aquestes instal·lacions o aquestes sutures a façanes, i un cop van acabar
pràcticament la feina i el pressupost que tenien, van marxar a un altre municipi i va
quedar aquí. Ara sí que és cert que hi ha una altra empresa que està fent una segona
xarxa de fibra òptica aquí, i sí que els hem intentat dir que aquells forats que va deixar
el primer operador, a veure si ells ho poden solucionar ara, inicialment.
Sr. García: Gràcies. No, segurament llavors és la companyia que està dient una cosa que
no és, per tant, en tot cas farem arribar la informació concreta perquè es pugui resoldre.
19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA
URBANITZACIÓ DE CARRERS DE LA FLORESTA. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E/0054892018, DE DATA 04/10/2018)
Sr. García: “La reurbanització del carrers Costa Brava i Penedès del barri de la Floresta
es farà com la del carrer Cerdanya en què les rajoles de la vorera salten quan s'hi
camina?”
Sr. Font: Perdó, però no l’entenc, aquesta pregunta. Si no me l’expliquen una miqueta
millor, no l’entenc, perquè el que és en el carrer Cerdanya no hi ha voreres.
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Sr. García: El que se’ns ha dit és que les rajoles del carrer Cerdanya salten quan s’hi
passa.
Sr. Font: El que els hi hagi dit, que s’ho vagi a mirar una altra vegada, però allà primera
que no hi ha rajoles, està tot asfaltat, o sigui que no sé. Algú s’equivoca, aquí.
Sr. García: Bueno, ja passarem la informació.
20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES OBRES
A LA FLORESTA. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E/005489-2018, DE DATA 04/10/2018)
Sr. García: “Ara que es reurbanitza el carrer Penedès fins la plaça del Canigó, una plaça
que també s'ha urbanitzat de nou, s'aprofitarà per fer la reforma proposada de la cruïlla
Camí del Mig-Torrent de la Font Sana que hi ha just davant creuant la plaça?”
Sr. Font: Bé, a veure, aquí hi ha hagut propostes vàries i moltes, el que passa, que en el
tros allà on està, havent-hi els dos carrers que es toquen, i que no hi caben rotondes al
mig ni hi cap res del que s’ha proposat fins ara, ho tenen els tècnics per acabar de
solventar.
És molt complicat i és molt difícil, la sort és que allà no hi ha hagut mai accidents, i
gairebé la gent se sap molt bé per allà on passen aquests camins, però està encara en
mans dels serveis tècnics. És molt complicat, s’ha parlat inclús de canviar el sentit, s’ha
parlat d’allargar l’acera, s’ha parlat de totes maneres, però com que els carrers són molt
estrets, hem mirat de posar valles, no es poden posar, perquè si no l’autobús no passa,
vull dir, de moment, tal com està, els tècnics estan buscant alguna solució.
Sr. García: No, que dèiem que potser pintar podia ser una solució, pintar més clarament
les marques.
Sr. Font: Ja està pintat i es fa exactament el mateix, però hi ha el carrer aquell que surt,
no segueix i surt paral·lel.
Sr. García: Bueno, esperem que es pugui trobar una solució perquè no s’arribi que hi
hagi accidents.
21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES
AUDIÈNCIES PÚBLIQUES. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E/005489-2018, DE DATA
04/10/2018)
Sr. Batlle: “Quan es farà la propera audiència pública?”
Sra. Fernández: Doncs segurament al desembre, per presentar pressupostos i parlar
d’aquest tema. Segurament al desembre, però encara no tenim data fixada.
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El desembre és complicat.
Sr. Batlle: I el Consell del Poble? No estava a la pregunta, però.
Sra. Fernández: Segurament al novembre.
Sr. Batlle: Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé, en aquest punt donem per finalitzat el Ple, i com és habitual,
després del Ple, atendrem totes les queixes, preguntes, opinions i donarem la cara a
cadascun dels regidors aquí al públic. Gràcies.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dona per finalitzada la sessió, essent les
22 hores del dia 15 d’octubre de 2018, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en dono
fe.

Vistiplau
La Secretària

L’Alcalde

Sra. Mireia Boté i Massagué

Sr. Josep Triadó i Bergés
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