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Mireia Boté i Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt
1

ORDRE DEL DIA

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
1. Aprovació del Conveni de delegació parcial de competències de l’Ajuntament de
Premià de Dalt a favor del Consell Comarcal del Maresme, per a la prestació del
projecte suport al programa primavera cultura i festival de música del Maresme,
campanya de poda manual i manteniment dels parcs del nucli antic de Premià
de Dalt i campanya de poda manual i manteniment dels parcs dels barris
residencials de Premià de Dalt en el marc de la política activa d’ocupació,
programa treball i formació (2018-2020).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Sr. Alcalde: Bé, comencem el Ple extraordinari de dia d’avui, 25 de gener, amb un únic
punt, que és de Promoció Econòmica i Ocupació.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES DE
L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME, PER A LA PRESTACIÓ DEL PROJECTE SUPORT AL PROGRAMA PRIMAVERA
CULTURA I FESTIVAL DE MÚSICA DEL MARESME, CAMPANYA DE PODA MANUAL I
MANTENIMENT DELS PARCS DEL NUCLI ANTIC DE PREMIÀ DE DALT I CAMPANYA DE
PODA MANUAL I MANTENIMENT DELS PARCS DELS BARRIS RESIDENCIALS DE PREMIÀ
DE DALT EN EL MARC DE LA POLÍTICA ACTIVA D’OCUPACIÓ, PROGRAMA TREBALL I
FORMACIÓ (2018-2020)

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“Per decret d’Alcaldia de data 19 d’octubre de 2018 es va aprovar la participació de
l’Ajuntament de Premià de Dalt en la política activa d’ocupació regulada per l’Ordre
TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
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concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, i la Resolució
TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a
la concessió de subvencions per al programa Treball i Formació, en col·laboració amb el
Consell Comarcal del Maresme i la sol·licitud al Consell Comarcal del Maresme, en el
marc del programa Treball i Formació, de l’execució dels projectes no estructurals, de
caràcter públic i social, següents:
NOM
LÍNIA
PANP6
PRGC 6

PRGC 6

Nº de
NOM del PROJECTE a executar al
Perfil professional
professionals
municipi
Auxiliar
Suport al Programa Primavera Cultural
1
administratiu/va i Festival de Música de Premià de Dalt
Campanya de
poda manual i
Peó
manteniment dels parcs del nucli antic
1
d’horticulturade Premià de Dalt
jardineria
1

Campanya de
poda manual i
manteniment dels parcs dels barris
residencials de Premià de Dalt

Peó
d’horticulturajardineria

Al mateix decret es va aprovar el compromís de sotmetre al Ple l’expedient d’aprovació
de la delegació parcial de les competències a favor del Consell Comarcal del Maresme,
per l’execució dels projectes concrets especificats en el al quadre anterior, que s’haurà
d’aprovar mitjançant Acord plenari amb quòrum de majoria absoluta.
Vist que en data 10 de desembre de 2018 el Consell Comarcal del Maresme ha notificat
a l’Ajuntament de Premià de Dalt la necessitat d’aprovació del conveni de la delegació
parcial de competències, per a l’execució de projectes en el marc de la política activa
d’ocupació del Programa Treball i Formació.
Vist que el segon punt del conveni indica que l’Ajuntament de Premià de Dalt és titular
de les competències pròpies en matèria de parcs i jardins públics i promoció de la cultura
i equipaments culturals, i que les ha de delegar parcialment al Consell Comarcal del
Maresme per poder portar a terme els projectes sol·licitats.
Vist que la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya que s’atorga al Consell
Comarcal servirà per sufragar les despeses de contractació de les persones en situació
d’atur que han d’executar els projectes indicats anteriorment.
Vista la memòria tècnica justificativa emesa per la Tècnica del Servei d’Ocupació de la
Corporació, Sra. Virginia Merlos Carrasco, en data 18 de gener de 2019.
Vist l´informe jurídic favorable emès per la Secretaria de la Corporació en data 18 de
gener de 2019.
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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,
proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el conveni de la delegació parcial de competències al Consell
Comarcal del Maresme, en matèria de parcs i jardins públics i promoció de la cultura i
equipaments culturals, per a l’execució dels projectes següents, en el marc de la política
activa d’ocupació del programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya:
NOM
LÍNIA

Nº de
Perfil professional
professionals

NOM del PROJECTE a executar al
municipi

PANP6

1

Auxiliar
administratiu/va

PRGC 6

1

Peó
d’horticulturajardineria

Suport al Programa Primavera Cultural
i Festival de Música de Premià de Dalt
Campanya de
poda manual i
manteniment dels parcs del nucli antic
Premià de Dalt

1

Peó
d’horticulturajardineria

Campanya de
poda manual i
manteniment dels parcs dels barris
residencials de Premià de Dalt

PRGC 6

Segon.- FACULTAR el Sr. Marc Tintoré i Serra, 1er Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Premià de Dalt, per a procedir a la signatura del corresponent conveni.
Tercer.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Quart- COMUNICAR l’adopció del present acord al Consell Comarcal del Maresme per al
seu coneixement i efectes.”
Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha comentaris?
Sr. Ruffo: Sí, bona tarda.
Pues muy rápido, un poco hacer un par de comentarios respecto a este punto, el único
punto.
En cuanto al auxiliar administrativo no tenemos nada que decir respecto a este.
Luego, en cuanto a los peones de jardinería, pues bueno, en cuanto a la campaña de
poda manual, ya ha empezado, y estas incorporaciones serían a partir de la semana que
viene, el día 30, si no recuerdo mal. Pues por lo que creo, si la poda ya ha empezado y
ya está avanzada, pues no entendemos una contratación para seis meses en adelante.
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Y luego para mantenimiento de los parques, rotondas y demás, que ya estamos viendo
que se acercan elecciones y tienen que tener las calles llenas de flores, un poco para
tapar las carencias de estos últimos cuatro años, ¿no?
Pero bueno, como estamos votando la forma y no el fondo del asunto, haremos un voto
a favor.
Sr. Alcalde: Molt bé, més intervencions?
Sr. Batlle: Sí, en primer lloc disculpar en Carlos, que per motius de feina no és aquí.
El nostre vot des de la Crida serà favorable, bàsicament perquè això genera ocupació i
manteniment, doncs, de l’enjardinat i diverses coses al nostre municipi.
El que sí que a nosaltres ens han sortit alguns dubtes, doncs d’entrada a les formes,
diferents formes, una és en la forma que s’ha convocat aquest Ple, bàsicament perquè
això ha implicat que jo hagi de deixar la meva feina i en aquest cas en Carlos no hagi
pogut vindre. I les conseqüències de que hagués pogut quedar silenciat tot un grup
municipal pel simple fet de convocar en hores laborals el Ple extraordinari.
A més, mirant de manera ràpida l’informe, perquè ens ha donat temps just de mirar-ho,
sí que hem vist doncs que hi havia un document de l’octubre on ja s’avisava que aquest
punt s’havia de passar per Ple. Llavors, si des de l’octubre se sabia, quin és el motiu,
doncs que s’ha tardat tant a portar a aprovació al Ple i a convocar-ho de manera urgent.
Després, ja per acabar, veiem que el document està signat pel Marc, entenem perquè si
no seria signat pel propi Alcalde, i per tant, doncs seria una mica estrany el document.
Llavors, d’alguna manera, la crítica de la Crida seria que no té gaire a veure amb la moció,
però sí que les formes d’aquesta duplicitat de càrrecs, per obligació de publicar al Consell
Comarcal que hi hagi un representant d’un càrrec electe, que ha de ser el Consell
Comarcal.
Llavors, feta aquesta crítica, el nostre vot serà a favor. En el fons hi estem d’acord, potser
no tant en les formes.
I ja està, per acabar.
Sr. Alcalde: Bé, tema, el per què es convoca, bé, el fet que això és un pla d’ocupació, que
aquest any, doncs bueno, que fa el Consell Comarcal del Maresme, són 68 plans
d’ocupació repartits per tota la comarca, i bé, repartits en diferents.
El tema és que aquests plans d'ocupació, a diferència d’altres anys, qui contracta és el
Consell Comarcal. O sigui, contracta i cedeix aquesta persona per normativa del SOC, el
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contractador és el Consell Comarcal, i cedeix aquestes persones, cada Ajuntament té
unes persones assignades, paga una part d’aquesta, que són 1.400 euros de cada un
d’aquests treballadors.
El que sí, com que són plans de sis mesos, anteriorment els plans d'ocupació, venien
peons, o auxiliars administratius, i es podia fer el que és posar-los on volguessis, amb la
tasca que creguessis convenient, a nivell de brigada, podíem fer.
Però al ser plans a sis mesos, el que passava moltes vegades és que moltes vegades
aquesta gent que es contractava començaven a agafar feines estructurals, i llavors, clar,
quan acabaven els sis mesos, aquí moltes vegades hi havia el problema de dir: “Ostres,
se’ns en van”.
Això és per fer feines concretes, ha canviat del concepte, que no impliqui una continuïtat,
perquè a vegades que la feina fixa no se l’emporti un altre treballador o treballadora, i
després quan acabi el contracte temporal hi hagi una necessitat que en aquest moment
no és la voluntat de tenir-la.
El fet d’assignar al Marc Tintoré, clar, històricament, sempre, el president del Consell
Comarcal també és el president del Consell d’Alcaldes.
Llavors un dels alcaldes del Consell Comarcal, normalment, sempre, històricament, és el
president del Consell. Llavors, què passa, que tots els contractes, convenis, que fa el
Consell Comarcal amb l'Ajuntament de l’Alcalde que en aquest cas doncs és el president
del Consell Comarcal, no el pot signar com a Alcalde, sinó que ha de signar el Primer
Tinent d’Alcalde.
És un simple tema, i des que soc president del Consell Comarcal tots els convenis que
fem amb el Consell Comarcal, que tenim molts serveis que abans signava jo, ara els signa
en Marc, però és un tema estrictament burocràtic.
El fet del tema és un suport per intentar que aquesta poda sigui més ràpida. Tenim molts
espais del poble encara per desenvolupar, és un reforç que tenim, per sis mesos ens té
un cost de 1.400 euros, doncs tenir dos peons més doncs que a més estan a l’atur, donem
ocupació i ens ajuda a fer aquesta tasca de poda, o de manteniment.
Una cosa són el manteniment de zones verdes, que hi ha una empresa contractada, que
és la que desenvolupa el pla, però el manteniment de parcs, que depèn de la brigada,
doncs si ens pot ajudar a fer-ho de manera més ràpida, més eficient, i la poda més ràpida,
millor.
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I a nivell administratiu, doncs engloba en aquesta part dintre del programa de Primavera
Cultural, el Festival de Música, per fer una tasca concreta durant aquests sis mesos, i
descarregar, doncs, aquest tema concret a nivell de l’àrea, doncs de serveis a les
persones.
Per tant, aquest seria una mica el fet, el fet de poder-ho fer ara, perquè dintre d’aquests
hi ha hagut ajuntaments que dintre del fet aquest s’havien d’acabar de delimitar la
tipologia de places que havien de demanar.
També moltes d’aquestes places van assignades a problemàtiques que hi ha des del
Servei d’Ocupació, i s’havia d’acabar d’ajustar, s’havia d’acabar d’aprovar per
l'Ajuntament a quins tres plans s’acollia, que això crec que va ser al mes de desembre, a
quins plans ens acollíem, dotar l’import pressupostari per poder pagar la part que ens
toca com a Ajuntament, i després fer aquesta aprovació, aprovació per Ple.
No va donar temps per aquest procés al mes de desembre, i el fet és que havia de ser
abans del dia crec que 28, bueno, avui era l’últim dia per poder fer això.
Com que és un tema bastant de tràmit, i entenem que és un tema que contractar tres
persones a un cost mínim ens obligava a fer-ho de manera ràpida i la Secretària creia que
s’havia de fer via Ple, doncs escolta’m, hem tingut que fer el Ple ràpid, intentant ajustar
al màxim als horaris la conciliació de tots.
Però això també és impossible poder-ho fer amb tothom, però sempre que hi ha hagut
un Ple de temes que hi pot haver més complicats, hem intentat buscar horaris, fins i tot,
però creiem que amb un Ple, aquest, bastant de tràmit, doncs seria bo de no destorbar
l’horari laboral tant de la majoria de regidors com del personal de l'Ajuntament, que ha
d’estar aquí per muntar una infraestructura, per estar aquí també, fent aquesta tasca.
Molt bé, doncs, si us sembla passem a votació.
Sr. Ruffo: Bueno, per últim, que no ho he dit, la contractació es fa a través del Consell
Comarcal, però esperem que siguin persones 100% d’aquí de Premià de Dalt.
Sr. Alcalde: Sí, sí, tots els municipis, contracta el Consell Comarcal, però les persones són
aturades del municipi. O sigui, penseu que és el primer any que s’arriba a 68, els altres
anys havia estat en 30, i han fet un esforç, també, a nivell de Consell Comarcal, de, també,
infraestructura de gestió, perquè qui gestiona les nòmines, el recurs, tota la funció, es té
que crear una estructura una mica més gran per poder, doncs part d’aquests plans
d'ocupació són per l’estructura, per poder gestionar els 68 plans d'ocupació que hi haurà
a la comarca, però cada població és algú, i a més amb unes problemàtiques, també,
socials, concretes.
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Molt bé, doncs passem a aprovació.
Ø Sotmesa la proposta a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM, PP i
CRIDA) dels 15 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per
unanimitat dels presents.

Sr. Alcalde: Molt bé, doncs moltes gràcies i ens veiem en el proper Ple del mes de febrer.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent
les 14’15 hores del dia 25 de gener de 2019, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària,
en dono fe.

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.

Vistiplau
L’Alcalde
Josep Triadó Bergés

La Secretària General
Sra. Mireia Boté Massagué
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