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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
 

• Número: 2/2019 
• Caràcter: ordinària 
• Convocatòria: Primera 
• Data: 11 de febrer de 2019 
• Horari: de 20h a 22h 
• Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament, situada a la plaça de la Fàbrica, 1 

 
 
MEMBRES ASSISTENTS: 
 
 
SR. JOSEP TRIADÓ BERGÉS     ALCALDE  
SR. MARC TINTORÉ I SERRA      1r. TINENT D’ALCALDE 
SR. JOSEP FONT I VIVES      2n. TINENT D’ALCALDE  
SRA. MAGDA JULIÀ LÓPEZ     3a. TINENT D’ALCALDE  
SR. ANTONI LÓPEZ GUILLÉN      4t. TINENT D’ALCALDE  
SRA. ANA M. CUELLO LADEVESA     REGIDORA  
SR. CARLES MEDINA VILALTA     REGIDOR  
SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA     REGIDOR  
SRA. JOSI DURAN CUTILLAS     REGIDORA 
SR. GINÉS MARÍN MARÍN     REGIDOR  
SRA. M. INMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ   REGIDORA 
SR. FRANCISCO MONLEÓN MUÑOZ    REGIDOR 
SRA. EMMA ESCOLANO JUANOLA     REGIDORA  
SR. CARLOS GARCÍA ABALOS      REGIDOR  
SR. JAUME BATLLE DE CASTRO     REGIDOR  
SR. BERNABÉ RUFFO NOGUERA    REGIDOR 
SR. LUIS TORRENS PUIG     REGIDOR 
 
 
 
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt 
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ORDRE DEL DIA 
 
ALCALDIA 

 

 

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (actes núm. 11, 12 i 1). 

 

2. Despatx Oficial. 

 
 

MEDI AMBIENT 
 
 

3. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de 
Residus Sòlids Urbans del Maresme.  

 

MOCIONS 

 

 

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, PDeCAT I LA CRIDA PREMIÀ 

DE DALT 

 

4. Moció dels Grups Municipals del PSC, PDeCAT i la CRIDA de suport a les mesures 
del Pacte d’Estat contra la violència de gènere. (R.E. E2019001308, de data 
06/02/2019).  

 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 

 

5. Moció del Grup Municipal del Partit Popular per a combatre l’ocupació il·legal 
d’habitatges, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i béns, i la 
convivència social. (R.E. E2019001287, de data 06/02/2019). 

 

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

 

6. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a l’aplicació de les mesures 

de la “Guia per la protecció i promoció dels drets humans en la contractació 

pública”. (R.E. E000011-2019, de data 01/02/2019). 
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7. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a la remunicipalització de la 

gestió del servei de subministrament domiciliari d’aigua. (R.E. E000011-2019, de 

data 01/02/2019). 

 

8. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa al dret a 

l’empadronament. (R.E. E000011-2019, de data 01/02/2019). 

 

 
INFORME DE REGIDORIES 

 

HISENDA 

 

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

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

 

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 

 

9. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la compra de Software. (Pregunta 

núm. 1, R.E. E2019001175, de data 01/02/2019). 

 

10. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al mal funcionament del sistema de 

notificació i reparació de l’enllumenat públic. (Pregunta núm. 2, R.E. 

E2019001175, de data 01/02/2019). 

 
11. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la contractació per a la reparació i 

la instal·lació de fanals. (Pregunta núm. 3, R.E. E2019001175, de data 

01/02/2019). 

 
12. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la tala de diversos arbres durant la 

poda. (Pregunta núm. 4, R.E. E2019001175, de data 01/02/2019). 

 
13. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la plantació de flors en el municipi. 

(Pregunta núm. 5, R.E. E2019001175, de data 01/02/2019). 

 
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA 
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14. Preguntes del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatives a les noves obres a 

la mitjana de la carretera de Vilassar. (Pregunta núm. 1, R.E. E000011-2019, de 

data 01/02/2019). 

 

15. Preguntes del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatives a les mesures de 

pacificació al carrer Josep Maria de Sagarra i l’elaboració de plans d’accessibilitat 

i mobilitat. (Pregunta núm. 2, R.E. E000011-2019, de data 01/02/2019). 

 

16. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la senyalització i la 

poda d’arbres. (Pregunta núm. 3, R.E. E000011-2019, de data 01/02/2019). 

 
17. Preguntes del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatives a la implementació 

del projecte “No puc esperar!”. (Pregunta núm. 4, R.E. E000011-2019, de data 

01/02/2019). 

 
18. Preguntes del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatives a la implementació 

de la xarxa antirumors. (Pregunta núm. 5, R.E. E000011-2019, de data 

01/02/2019). 

 
19. Preguntes del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatives a la ubicació del Punt 

d’Informació Juvenil. (Pregunta núm. 6, R.E. E000011-2019, de data 01/02/2019). 

 
20. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a les contractacions 

per urgència. (Pregunta núm. 7, R.E. E00011-2019, de data 01/02/2019). 

 
21. Preguntes del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatives a la contractació de 

seguretat privada. (Pregunta núm. 8, R.E. E00011-2019, de data 01/02/2019). 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

ALCALDIA 

Sr. Alcalde: Iniciem el Ple d’avui, en primer lloc tenim el punt número 1. 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (ACTES NÚM. 11, 

12 i 1) 

Ø Sotmeses les actes números 11 i 12 (2018) i l’acta número 1 (2019) a votació, 

s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels presents sense esmenes.  
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2. DESPATX OFICIAL 

La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords: 

1) “La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 21 de desembre de 2018, va 

acordar ampliar amb efectes 1 de gener de 2019, la jornada laboral del treballador 

d’aquesta Corporació, Sr. Jose Manuel Martos Gutiérrez, per tal d’adaptar-la a les 

necessitats del servei, passant a ser la seva dedicació horària setmanal de 37,5 

h/setm. en comptes de les actuals 32 h/setm. 

 

2) La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 21 de desembre de 2018, va 

acordar ampliar amb efectes 1 de gener de 2019, la jornada laboral del funcionari 

d’aquesta Corporació, Sr. Joan Riera Mas, per tal d’adaptar-la a les necessitats del 

servei, passant a ser la seva dedicació horària setmanal de 37,5 h/setm. en comptes 

de les actuals 20 h/setm. 

 

3) La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 21 de desembre de 2018, va 

acordar nomenar amb efectes 1 de gener de 2019, al Sr. Alfonso Jesús Lloret González 

com agent de policia en règim de funcionari de carrera al haver superat l’última fase 

(període de pràctiques) del procés de selecció. 

4) Per decret d’Alcaldia de data 14 de gener de 2019 es va acordar la contractació, amb 

efectes 14 de gener de 2019 i en virtut del contracte laboral d’interinitat, de la Sra. 

Judit Martínez Vila, com auxiliar de ludoteca a jornada complerta en substitució de la 

Sra. Marta Vendrell Carbó durant la seva baixa per incapacitat temporal. 

5) Per Decret d’Alcaldia de data 17 de gener de 2019, es va acceptar la renúncia 

presentada pel senyor Vicent Gallach Castells, amb efectes del 25 de gener de 2019, 

al contracte laboral subscrit amb aquesta Corporació, com auxiliar de ludoteca en 

data 29 de setembre de 2008. 

6) La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 21 de gener de 2019 va acordar 

la contractació, amb efectes del 5 de febrer de 2019 i en virtut del contracte laboral 

d’obra o servei, de la Sra. Montserrat Albets Reig, com administrativa amb una 

dedicació de 37,5 hores setmanals per dur a terme el contracte programa 2016-2019 

aprovat pel Consell Comarcal del Maresme. 

7) La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 4 de febrer de 2019 va acordar 

la contractació, amb efectes del 5 de febrer de 2019 i en virtut del contracte eventual 

per circumstàncies de la producció i acumulació de tasques, de la Sra. Montserrat 
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Agnès López Ferrer, com a educadora infantil amb una dedicació de 37 hores 

setmanals i fins al 26 de juliol de 2019.” 

La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords: 

“La Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2018 va acordar 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 (2019-2020) 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. 

Vist que en data 5 de desembre de 2018 la Secretaria d’Habitat Urbà i Territori del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha resolt 

concedir a l’Ajuntament de Premià de Dalt, l’ampliació de termini fins el 31 de desembre 

de 2020 per completar les actuacions del projecte d’intervenció integral. 

Examinat l’informe emès al respecte per la Coordinadora de Pla de Barris.  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 

l’adopció dels següents acords:  

 

Primer.- ACCEPTAR la pròrroga fins el 31 de desembre de 2020 per completar les 

actuacions del projecte d’intervenció integral de Santa Anna-Tió que són finançades pel 

“Fons de foment del programa de barris”. 

Segon.- COMUNICAR l’adopció del present acord  a la Secretaria d’Habitat Urbà i 

Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al 

servei municipal d’intervenció i al servei jurídic municipal per al seu coneixement i efectes 

i donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri.”  

 
 
MEDI AMBIENT 
 
 
3. RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL 

TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

“El Consoci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme va se creat per la 

Diputació de Barcelona i una sèrie de municipis de la comarca del Maresme el 9 de maig 

de 1.986, entre ells l’Ajuntament de Premià de Dalt, per la prestació de serveis mínims 

municipals consistents en la construcció, conservació i manteniment de les obres i 
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instal·lacions d’una planta de tractament i eliminació dels residus i qualsevol altra 

activitat que puguin derivar-se de l’esmentat tractament i eliminació. 

Atès que l’Ajuntament de Premià de Dalt es va adherir al Consorci per acord del Ple des 

del seu inici. 

En data 23 de novembre de 2017 la Diputació de Barcelona va comunicar al Consorci que 

consideraven oportú iniciar un procediment per reduir la presència de la seva Institució 

en els òrgans de govern del Consorci, de tal manera que el Consorci deixés de formar part 

del Sector Públic de la Diputació de Barcelona. 

Atès que la Junta General del Consorci, reunida en sessió ordinària el dia 10 d’octubre de 

2018, va aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament 

de Residus Sòlids Urbans del Maresme. 

Per tal de desenvolupar el procediment de modificació dels Estatuts, de conformitat amb 

el Reglament d’Obres d’Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS), les entitats 

consorciades han de prendre el corresponent acord ratificant el text de la modificació 

estatutària, aprovant també que es faculta al Consorci per tal d’actuar en el seu nom i 

representació per a procedir a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació 

inicial i definitiva dels mateixos. 

Una vegada les Entitats consorciades hagin comunicat el seu acord al Consorci, aquest 

procedirà a fer el tràmit d’informació pública. Si no es presenta cap al·legació o 

reclamació, la modificació dels Estatuts quedarà definitiva. 

Atès que de conformitat amb els articles 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei de bases de règim 

local i amb els articles 52.2.b) i 114.3.d) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

i amb l’article 313 del citat Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals la 

modificació estatutària s’ha d’adoptar amb l’acord favorable de la majoria absoluta de 

membres de la Corporació. 

Per tot l’exposat, i en en virtut de les competències que m’han estat delegades per Decret 

d’Alcaldia de data 23 de juny de 2015, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels 

següents  

ACORDS: 

Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus 

Sòlids Urbans del Maresme, d’acord amb el redactat següent : 

“ESTATUTS DEL CONSORCI PERAL TRACTAMENT DE RESIDUS SÓLIDS 
URBANS DEL MARESME 
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CAPÍTOL PRIMER 

Disposicions generals 

Article lr. Membres que integren el Consorci. 

Els Municipis d' Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, 

Cabrils, Caldes d'Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, El Masnou, Malgrat de Mar, 

Mataró, Órrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premia de Dalt, Premia de Mar, Sant Andreu 

de Llavaneres, Sant Cebria de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa 

Susanna, Sant Vicern; de Montalt, Teia, Tordera, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, la 

Diputació de Barcelona (coma membre no usuari) i el Consell Comarcal del Maresme 

(com a membre no usuari), s'associen voluntariament i per temps indefinit per a la 

constitució d'un Consorci per a l'acompliment dels objectius i les finalitats que 

s'expressen en aquests Estatuts i d'acord ambla normativa de regim local vigent. 

Als efectes de la disposició addicional tretzena de la LRSAL, aquest Consorci constitun 

en data 9 de maig de 1986 ho ha estat per a la prestació de serveis mínims municipals. 

Article 2n. Domicili. 

El domicili social del Consorci és el carrer de la Teixidora número 83, 08302 de Mataró. 

Article 3r. Denominació, personalitat jurídica i competencies. 

El Consorci per al Tractament de Residus Solids Urbans del Maresme té naturalesa 

administrativa i personalitat jurídica plena per a l' acompliment de les seves finalitats. 

En l'ambit de les seves competencies pot posseir, adquirir, reivindicar, permutar, gravar 

o alienar tota mena de béns, celebrar contractes, establir i explotar serveis i en general 

realitzar tots els actes necessaris, d'acord amb el que disposen els presents Estatuts i la 

legislació aplicable en cada cas, per a l' acompliment de les finalitats que li són 

atribuYdes. 

Article 4t. Objecte del Consorci. 

L'objecte del Consorci és la prestació del servei públic de gestió i tractament de residus 

solids urbans, de conformitat amb l'establert a la legislació local i mediambiental. 

Article Se. Finalitats del Consorci. 

Les finalitats del Consorci són: 
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Donar una solució integrada a les necessitats de gestió dels residus generats a la 

comarca Maresme, amb la inclusió en aquest concepte d'aquells fluxos de residus  que 

en base als diferents acords interterritorials el Consorci gestioni procedents d'altres 

comarques, com el Valles Oriental. 

Per a dur a terme aquest objectiu el Consorci aposta per una proposta de valor que 

permeti el desenvolupament i aplicació del concepte d'Economia Circular al 

territori, amb una visió integral, realista i practica dels residus com a recursos en 

un marc  d' esgotament inexorable dels recursos naturals, promovent alhora la 

millora ambiental i socio-economica del Maresme. 

En base a aquest plantejament essencial, el Consorci gestiona les diferents 

generacions d' infraestructures i instal·lacions de valorització necessaries per a dur 

a terme un servei públic efica9 i eficient que vetlli per les necessitats ambientals del 

territori i la ciutadania. 

La construcció, conservació i manteniment de les obres i instal·lacions de plantes 

de tractament de residus i qualsevol altra activitat que pugui derivar-se de 

l'esmentat tractament. 

Article 6e. Regim d'adscripció. 

El Consorci esta adscrita l'Ajuntament de Mataró, de conformitat a les regles que 

en aquest sentit estableix l'article 120 de la Llei 40/2015, d' 1 d'octubre, de regim 

jurídic del sector públic. 

Article 7e. Participació deis membres del Consorci. 

1.- La quota de coparticipació de cada un dels membres del Consorci en la propietat 

sera proporcional a l'aportació realitzada per cada un d'ells 

2.- En el cas que sigui necessaria la realització de noves inversions, cadascun dels 

membres del Consorci participara a la quantia d'aquestes a la mateixa proporció 

de les aportacions realitzades per cada membre en el fons patrimonial del Consorci. 

 

CAPÍTOL SEGON 

Regim Orgànic. 

Article 8e. Órgans de Govern 

Seran organs de govem del Consorci els següents: 
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a) La Junta General 

b) La Comissió Permanent 

c) El President. 

Article 9e. La Junta General. 

1.- La Junta General és l'organ suprem de deliberació i decisió del Consorci, i estara 

constitui'da per: 

a) El President. 

b) Un representant de cada un dels municipis consorciats que hauran de tenir la 

condició de membre electe de la respectiva corporació i seran nomenats i 

substitui'ts lliurement pels respectius municipis consorciats. 

c) Un representant de la Diputació de Barcelona que sera nomenat i substitui't 

lliurement per l' entitat. 

d) Un representant del Consell Comarcal del Maresme que sera nomenat i substitui't 

lliurement per l' entitat. 

2.- La Junta General es renovara cada quatre anys, amb motiu de les eleccions 

municipals, un cop constituYdes les corporacions locals, la Diputació de Barcelona i 

el Consell Comarcal. Tot aixo sense perjudici de les substitucions que es pugui 

produir en qualsevol moment, si els integrants de la Junta General cessen com a 

regidors, consellers comarcals o en llur vinculació organica amb l' ens que venien 

representant. 

Article 1Oe. Competencies de la Junta General. 

1. Corresponen a la Junta General les següents competencies: 

a) La modificació dels Estatuts. 

b) La dissolució i liquidació del Consorci. 

c) L' admissió i separació de membres del Consorci. 

d) Autorització del tractament de residus d'altres entitats que no siguin 

membres del Consorci, així com acordar les tarifes pera la prestació d'aquest 

servei. 

e) La creació i implantació de nous serveis, sempre emmarcats dins dels 
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objectius i finalitats del Consorci. 

f) L'aprovació del programa anual d'actuació i dels plans i projectes d'obres i 

serveis. 

g) La censura i aprovació de comptes anuals. 

h) L'aprovació de pressupostos, així com les seves modificacions d'acord amb la 

legislació vigent. 

i) L' aprovació del Reglament de Regim interior i de Serveis. 

j) L' adquisició, disposició i alienació dels béns i drets del Consorci. 

k) Aprovar les operacions de contractació de credits i altres obligacions de 

caracter economic i financer que en el regim general siguin de la 

competencia del ple de les entitats locals. 

i) La contractació d'obres i serveis i determinació del seu regim de gestió 

d'acord amb el que estableixi la legislació vigent en materia de 

contractació en cada moment i les bases d'execució del pressupost del 

Consorci. 

2. L'exercici d'accions judicials i administratives, la interposició de recursos i 

defensa en els procediments incoats contra el Consorci que d'acord amb la 

legislació vigent siguin competencia del ple de les entitats locals. 

3. Tates aquelles atribucions l'exercici de les quals requereixi per imperatiu legal 

o estatutari, el vot favorable d'una majoria qualificada dels membres 

integrants de la Junta General. 

1. La Junta General podra nomenar un Gerent. Aquest nomenament 

haura de recaure en una persona especialment capacitada per a aquest 

carrec. 

Article lle. La Comissió Permanent. 

La Comissió Permanent estara formada pel President 1 vuit membres de la Junta 

General els quals seran designats per aquesta. 

Article 12e. Competencies de la Comissió Permanent. 

Sera competencia de la Comissió Permanent: 

a) Organitzar els Serveis Tecnics i Administratius. 

b) Executar les obres i serveis conforme als plans i 
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pressupostos aprovats per la Junta General. 

c) Nomenament, premi i correcció del personal tecnic i 

administratiu. 

d) L'administració dels béns i drets del Consorci. 

e) Delegar l'exercici de les seves funcions en el President 

o en els Vice presidents. 

:f)  Totes aquelles que se li deleguin perla Junta General 

i el President, i les que no estiguin atribui'des 

expressament a altres organs del Consorci. 

g)  Nomenament d'un Vice-president d'entre els seus 

membres a proposta del president. 

 

Article 13e. La Presidencia. 

1. La presidencia del Consorci recaura en l' Alcalde/essa 

del'Ajuntament de Mataró. 

Article l 4e. Competencies de la Presidencia. 

 

1.- Seran atribucions del President del Consorci: 

 

a) Formar l'ordre del dia de la Junta General i de la 

Comissió Permanent. 

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i 

dirigir les deliberacions i decidir els empats fent ús del 

vot de qualitat. 

c) Supervisar les obres, els serveis i les activitats del 

Consorci. 

d) Mantenir una comunicació permanent amb els 

responsables de les institucions i entitats integrades al 

Consorci. 

e) Publicar, executar i fer complir els acords o dictar les 
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disposicions particulars que exigeixin el seu millor 

acompliment. 

f) Desenvolupar la gestió economica conforme al 

pressupost aprovat i les seves bases d'execució. 

 

g) Ordenar els pagaments i donar compte de l' 

administració del patrimoni i de la gestió del 

pressupost. 

 

 

h) La contractació d'obres i serveis, d'acord amb el que 

estableixi la legislació vigent en materia de 

contractació en cada moment i les bases d' execució 

del pressupost. 

 

i) L'aprovació de les gratificacions extraordinaries del 

personal. 

 

 

j) L'exercici d'accions i adopció d'acord per personar-se i 

oposar-se en assumptes litigiosos en els quals el 

Consorci sigui demandat i fer executar i entaular tota 

mena d'accions i recursos en assumptes civils, 

criminals, laborals, administratius i contenciosos 

administratius , en cas 
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d'urgencia i donar compte a la Comissió Permanent en la seva 

primera reunió. 

k) Representar  jurídicament  i  administrativament  el Consorci 

podent conferir mandats pera l'exercici de l'esmentada 

representació. 

1) Facultar la delegació en els Vice-presidents de l'exercici de les 

atribucions compreses en els apartats precedents. 

m) Les que li delegui la Junta General o la Comissió Permanent en 

materia de les seves respectives competencies. 

n) L'adscripció del personal als diferents llocs de treball. 

 

2. En el cas d'absencia, malaltia o impediment de qualsevol mena, del 

President, el substituira el Vice-president, en el cas que existeixi. 

Article 15e. Secretaria i Intervenció. 

1. El Consorci tindra un Secretari i un Interventor, el nomenament dels quals 

recauen en funcionaris habilitats per exercir les comeses propies del carrec en 

algunes de les Corporacions consorciades. 

2. El Secretari del Consorci assistira amb veu, pero sense vot, a les sessions de la 

Junta General i de la Comissió Permanent i redactara les actes corresponents. 

Així mateix, !'Interventor podra assistir a les sessions de la Junta General 

i de la Comissió Permanent, amb veu i sense vot. 

Article 16e. Quórum d'assistencia i de votació deis organs de govern. 

l. La Junta General i/o la Comissió Permanent es constitueixen validament amb 

l'assistencia d'un ten;: de llur nombre legal de membres que mai no pot ser 

inferior a tres. 

2. Els acords s'adoptaran per regla general, per majoria simple dels membres 

presents. Hi ha majoria simple si els vots afirmatius són més que els negatius. 

3. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 

membres per a adoptar acords sobre les materies següents: 

a) La modificació dels Estatuts. 
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b) L' admissió o la separació dels membres del Consorci. 

c) L'aprovació d'operacions financeres o de credit i la concessió de 

quitaments o esperes, si llur import excedeix del 5 per 100 dels 

recursos ordinaris del pressupost. 

d) L'alienació de béns, si llur quantia excedeix del 10 per 100 dels 

recursos ordinaris del pressupost. 

e) Les altres materies determinades per Llei. 

               Article 17e .Integració de nous membres. 

l. La integració d'algun altre Ajuntament o Organisme al Consorci 

s'autoritzara perla Junta General previa sol·licitud per escrit de l'entitat 

que ho desitgi, expressant els motius de la seva voluntat de formar part 

del Consorci i aportant la certificació de l'acord de l'entitat 

corresponent d'integració al Consorci, i acatament als seus Estatuts i 

altres normes reguladores. 

2. No podra integrar-se efectivament al Consorci cap entitat fins que 

existeixi acord va.lid de la Junta General, que ho aprovi, definint les 

condicions de la integració. 

3. Tot ens que s'incorpori coma nou membre al Consorci adquirira la 

seva quota de coparticipació a la propietat en raó de la quantitat de 

residus solids urbans aportats a la planta i valorada en funció del valor 

patrimonial net de la planta, terrenys, urbanització i instal·lacions en 

aquell moment; aquesta incorporació comportara una disminució 

proporcional en la participació dels ens consorciats. 

4. El nou membre haura de fer la corresponent aportació económica al 

Consorci, la qual sera calculada en base a la quota de coparticipació 

resultant de l'apartat anterior i aplicada en el total de l'import 

corresponent a les aportacions realitzades perla resta de membres 

consorciats en aquell moment. 

Article 18e. Separació deis membres. 

l. Els membres del Consorci, de conformitat amb el que preveu la Llei 

40/2015, d'l d'octubre, de regimjurídic del sector públic, i la Llei 7/1985, 

de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, es poden separar 

del Consorci en qualsevol moment ates que el Consorci no te 

assenyalada una durada determinada. 
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2. El dret de separació s'ha d'exercir mitjarn;ant un escrit notificat al 

maxim organ de govem del Consorci amb un preavís mínim d'un any 

d'antelació. 

3. La retirada del Consorci d'algun dels seus membres s'autoritzara 

sempre que existeixi per fer-ho causa justa i estigui l'entitat al corrent 

dels seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves 

obligacions pendents. 

CAPÍTOL TERCER 

Regim economic-financer 

Article 19e. Recursos del Consorci. 

Pera la realització dels seus objectius el Consorci disposara dels recursos 

següents: 

a) Productes del seu patrimoni. 

b) Rendiments d'explotació i serveis. 

c) Quotes d'usuaris no membres del Consorci. 

d) Subvencions, auxilis i donatius. 

e) Aportacions de les entitats consorciades en la forma i 

quantia que siguin convingudes. 

f) Emprestits, préstecs o d'altres formes de bestretes. 

g) Taxes, contribucions especials i altres exaccions recollides a 

la legislació de regim local. 

h) Qualsevol altre que pugi correspondre-li d'acord ambles lleis. 

Article 20e. Aportacions deis ens Consorciats. 

l. Els ingressos del Consorci s'anivellaran amb les despeses mitjarn;ant 

una aportació dels municipis usuaris. En el calcul de l' aportació 

anivelladora corresponent a cada municipi, s'incloura la constitució d'un 

fons d'amortització de les instal ·lacionsd'acord amb el criteri de 

reposició. 
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L'assignació d'aquesta aportació per a cadascun dels municipis es fara d' 

acord amb la seva proporció sobre el total d'escombraries tractades a la 

planta. 

Les aportacions dels ens consorciats es consideraran ingressos de dret 

públic del Consorci a tots els efectes legals. 

2. La Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme en tant 

que organismes no usuaris, no realitzaran cap aportació en les despeses 

de manteniment, amortització, reposició , explotació o funcionament del 

Consorci. 

Article 21e. Aportacions extraordinaries. 

Els acords que impliquin aportació o responsabilitat económica no 

ordinaria d'alguna de les entitats consorciades, requeriran la ratificació 

d' aquestes. 

Article 22e. Impagament d'aportacions. 

El Consorci podra exigir el pagament de les aportacions dels ens 

consorciats en el termini fixat per aixo. En el casque aquestes aportacions 

no es facin efectives en el citat termini el Consorci queda facultat per 

sol·licitar de l'il·lustríssim senyor Delegat d'Hisenda de la Província, o de 

l'organ competent de la Generalitat, el pagament de l'aportació de l'ens 

deutor, carregant-ho a les retencions de transferencies que li 

corresponen, sense perjudici que el Consorci pugui acordar el no 

tractament de les escombraries dels municipis afectats. 

Article 23e. Regim comptable. 

El Consorci portara, independentment del que és preceptiu per aplicació 

de la legislació sobre regim local, la seva comptabilitat ajustada al Pla 

General de Comptabilitat pública vigent. 

Article 24e. Dissolució del Consorci. 

1. El Consorci es dissoldra per: 

a) Acord unanime de tots els que !'integren. 

b) Acord majoritari quan sigui inviable la continurtat del Consorci 

amb els restants membres. 

c) Per impossibilitat legal de complir les seves finalitats. 
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d) Per transformació del Consorci en una altra entitat, per acord 

de la majoria absoluta dels seus membres. 

2. L'acord de dissolució determinara la forma en que hagi de procedir-se 

a la liquidació dels drets i obligacions del Consorci i la reversió de les obres 

i instal·lacions  existents que, en tot cas, haura de respectar la 

proporcionalitat establerta a les quotes de participació a la propietat. 

Article 25e. Liquidació per dissolució del Consorci. 

1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot 

cas, és causa de dissolució que s'hagin complert les finalitats 

estatutaries del Consorci. 

2. La Junta General del Consorci en adoptar l'acord de dissolució ha de 

nomenar un liquidador. A falta d'acord, el liquidador és !'administrador 

del Consorci. 

3. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada 

membre del Consorci. La quota de liquidació es calcula d'acord ambla 

participació de cadascun dels membres en el saldo resultant del 

patrimoni net despres de la liquidació. A aquest efecte, es té en compte 

el percentatge de les aportacions efectuades per cada membre del 

Consorci al seu fons patrimonial i el finan9ament concedit cada any. En 

aquest calcul no s'incloura el valor dels terrenys aportats graturtament 

per l'Ajuntament a J'inici de l'activitat del Consorci, els quals en cas de 

dissolució revertiran al' Ajuntament de Mataró. 

4. El Consorci ha d'acordar la forma i les condicions en que ha de tenir 

lloc el pagament de la quota de liquidació en el suposit en que aquesta 

sigui positiva. 

5. Les entitats consorciades poden acordar, per majoria absoluta, la 

cessió global d'actius i passius a una altra entitat jurídicament 

adequada amb la finalitat de mantenir la continurtat de l'activitat i 

assolir els objectius del Consorci que es liquida. 

Article 26e. Modificació deis Estatuis. 

Per procedir a la modificació d'aquests estatus es requerira acord preví 

de la Junta General ratificat pels organs competents dels ens 

consorciats i es subjectara a les mateixes formalitats que per a la seva 

aprovació. 
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CAPÍTOL QUART 

Regim jurídic 

Article 27e. Regim Jurídic deis acords. 

Els actes del Consorci es regiran pels preceptes que sobre el regim jurídic 

es contenen a la legislació vigent i podran ser impugnades a la via 

administrativa i jurisdiccional. 

Article 28e. Personal. 

La provisió de places o contractació del personal del Consorci estara 

sotmesa a la normativa vigent en materia de personal al servei de les 

Administracions Públiques.” 

Segon. Facultar al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme per 

actuar en nom i representació del nostre Ajuntament per a procedir a la publicació dels 

corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva de la modificació ratificada a l’anterior 

punt. 

Tercer. Notificar aquest acord al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del 

Maresme.” 

Sr. Alcalde: No sé si teniu algun aclariment. 

Sr. Torrens: Sí, bueno, nosotros votaremos a favor, pero bueno, me gustaría hacer un 

comentario sobre lo que ha pasado al principio del Pleno. 

Es decir, si... ¿en base a qué artículo del ROM han hecho este discurso? Me gustaría saberlo 

y digamos que se ha metido a la mitad, al menos, del Pleno, y hemos tenido aquí que 

escuchar en un Pleno municipal como usted está apoyando a unos supuestos delincuentes, 

me gustaría saber en base a qué artículo ha autorizado este discurso. 

Sr. Alcalde: Com hem explicat, el Ple ha començat després de llegir el manifest, per tant, jo 

crec que és un fet, com a Alcalde tinc la potestat que pel sol acte, crec que és suficientment 

rellevant i la majoria d’aquest Ple, la majoria de regidors han cregut convenient llegir aquest 

manifest abans de començar el Ple. 

Com en democràcia... 

Sr. Torrens: Pero es que a nosotros no nos ha preguntado, señor Alcalde. Entonces, la 

mayoría que usted ha entendido, ¿no?, porque si no pregunta... 
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Sr. Alcalde: La majoria sobre disset, tenim la majoria, crec que és prou rellevant el que 

passarà demà, i crec que és un aspecte, si mires la part dispositiva, segur que fins i tot 

vosaltres... 

Sr. Torrens: Pero es que no me ha pasado el texto, tampoco.  

Si quiere presentar eso, presente una moción y lo hacemos aquí, pero no aproveche el 

teatro del Ayuntamiento. 

Sr. Alcalde: Aquí no hi ha cap moció, jo crec que és prou rellevant, aquest esdeveniment és 

prou rellevant i estic convençut que si sou demòcrates també el subscriviu, perquè aquí no 

hi ha cap tema... 

Sr. Torrens: Som molt demòcrates. 

Sr. Alcalde: Molt bé, doncs tenim alguna interpretació del punt aquest de l’ordre del dia? 

Algun comentari del punt 3? 

Sr. Torrens: No, ja està, gràcies. 

Sr. García: Bé, simplement nosaltres farem abstenció, tornant al punt, farem abstenció 

simplement perquè hi ha algunes coses que veiem millor, altres que veiem pitjor, com el fet 

que no veiem tan positiu que s’hagi de posar dintre la normativa, per exemple, que l’Alcalde 

de Mataró sempre sigui el president del Consorci, sinó que abans es podia escollir entre 

tota la junta general, tot i que sempre passés de la mateixa manera, però bé, són algunes 

coses que ens fan fer aquest vot d’abstenció, perquè potser les faríem d’una altra manera. 

Sr. Alcalde: Molt bé, doncs passem a votació. 

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM i PP) i 2 

abstencions (CRIDA) 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 PSC, PDeCAT I LA CRIDA PREMIÀ DE 

DALT 

 

4. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, PDeCAT I LA CRIDA DE SUPORT A LES 

MESURES DEL PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. (R.E. E2019001308, DE 

DATA 06/02/2019) 
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Ø Moció presentada inicialment pels Grups Municipals del PSC, PDeCAT i la CRIDA, i a 
la qual s’adhereix el Grup Municipal d’ERC-AM, per presentar-la conjuntament en 
la sessió plenària. 

 

La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent: 

“L'aprovació per part del ple del Congrés dels Diputats de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de 

desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere va suposar un 

revulsiu, en tots els seus aspectes, de les polítiques de la violència contra les dones, pel fet 

de ser-ho, consolidant-se, com a model internacional després de la seva entrada en vigor. 

De fet, Espanya va rebre a Ginebra un dels esments d'honor del Premi de Polítiques de Futur 

(Future Policy Award 2014) que l’ ONU Dones, World Future Council i la Unió 

Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que persegueixin 

posar fi a la violència exercida contra les dones i les nenes, una violència que qualifiquen 

com una de les formes més generalitzades d'abús contra els drets humans. 

L'esmentada Llei Integral estatal, i la d'àmbit català, la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 

de les dones a erradicar la violència masclista, són els dos instruments legals amb els quals 

ens hem dotat per a lluitar contra la violència masclista que amenaça la llibertat i la 

seguretat de les dones. 

El 15 de novembre de 2016, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, per unanimitat, una 

Proposició no de llei per la qual s'instava el Govern a promoure la subscripció d'un Pacte 

d'Estat en matèria de Violència de Gènere, pel Govern de la nació, les Comunitats 

Autònomes i ciutats amb Estatut d'Autonomia i la Federació Espanyola de Municipis i 

Províncies, que continuï impulsant polítiques per a l'erradicació de la violència sobre les 

dones com una veritable política d'Estat. El Congrés, en la seva sessió plenària del 28 de 

setembre de 2017, va aprovar, sense cap vot en contra, l'Informe de la Subcomissió per a 

un Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere. 

D’altra banda, la Comissió d'Igualtat del Senat va decidir, el 21 de desembre de 2016, la 

creació d'una Ponència que estudiés i avalués, en matèria de violència de gènere, els 

aspectes de prevenció, protecció i reparació de les víctimes, analitzés l'estratègia per a 

aconseguir i implementar un Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i examinés la Llei 

orgànica 1/2004, de 28 de desembre. El 13 de setembre de 2017, el Ple del Senat va aprovar, 

per unanimitat, l'Informe de la Ponència d'Estudi per a l'elaboració d'estratègies contra la 

violència de gènere. 

Els informes de Congrés i Senat, contenen un conjunt de propostes per a prevenir i combatre 

la violència contra les dones i la violència domèstica, i per a millorar en la resposta que, des 
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de les Institucions, es proporciona a les dones víctimes i a les seves filles i fills menors o als 

menors sota el seu guarda, tutela o acolliment. 

Comptem, per tant, amb un gran acord polític i social, que recull el compromís de la societat 

en la lluita contra la violència de gènere, que ha deixat de ser un assumpte privat per a 

esdevenir una qüestió d'estat. Un pacte necessari davant les dades esgarrifoses sobre la 

violència que suporten les dones pel fet de ser-ho i de la qual també es veuen afectats els 

seus fills i filles. 

Una de les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere planteja la necessitat 

d'adoptar les modificacions legals oportunes perquè l'Administració local pugui dur a terme 

actuacions de promoció de la igualtat entre homes i dones, i també contra la violència de 

gènere, ja que es tracta de l'administració més pròxima a la ciutadania i, per tant, a les 

víctimes. En aquest sentit, es planteja que aquestes qüestions han de formar part del 

catàleg de matèries recollit com de competència pròpia dels municipis en l'article 25.2 de 

la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  

Per tant, era imprescindible la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, per a permetre el 

desenvolupament de polítiques contra la violència de gènere. Aquesta reforma va ser duta 

a terme pel Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures urgents per desenvolupar el 

Pacte d'Estat contra la violència de gènere. 

Segons l'última macroencuesta sobre la violència de gènere realitzada pel Ministeri de 

Sanitat i Igualtat: 

§ El 12,5% de les dones majors de 16 anys han sofert violència de gènere alguna 

vegada en la seva vida, la qual cosa en termes absoluts suposa 2,5 milions de dones 

a Espanya. 

§ El 2,7% de les dones majors de 16 anys han sofert violència en l'últim any. 

§ El 64% dels fills i filles de les víctimes van presenciar els episodis de violència. 

§ Però, només el 28,6% va presentar denúncia.  

Malgrat aquestes dades demolidores que expliquen per si sols la necessitat de polítiques 

específiques, també hi ha unes altres que van indicant els canvis que s'estan produint, entre 

elles: 

§ El 77,6% han aconseguit sortir de la violència de gènere. 

§ El 45% han acudit a algun servei d'ajuda mèdica, social o legal. 
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No obstant això, malgrat la utilitat i del reconeixement internacional rebut per la llei 

integral, de l'important procés de presa de consciència social que s'ha produït al nostre país 

sobre la gravetat de la violència contra les dones i el gran obstacle que això suposa per a la 

convivència democràtica, malgrat tot això, avui, algunes forces polítiques plantegen una 

demolició de tota l'estructura de prevenció, atenció i protecció de les dones víctimes de 

violència masclista i per a això compten amb la complicitat de partits polítics disposats a 

laminar el dret de les dones a una vida lliure de violència; com si 976 dones assassinades 

des que tenim dades, i una mitjana de 150.000 denúncies anuals per maltractament no 

fossin raons suficients per a rebutjar i aïllar els qui sense embuts fan del masclisme la seva 

bandera política. 

El compromís de les forces polítiques amb la democràcia i l'Estat de Dret exigeix un 

compromís amb la vida i amb la llibertat de les dones, un compromís ferm en pro d'una 

política sostinguda per a erradicar la violència de gènere. No podem, no hem de posar en 

perill el present i futur de les dones i dels seus fills i filles. 

Així ho exigeix la societat, i en particular, les organitzacions de dones que saben que en 

aquesta matèria només s'aconsegueixen avanços si hi ha un compromís de totes les forces 

polítiques i socials per a col·locar en l'agenda política la lluita contra totes les formes de 

violència contra les dones. 

Per totes aquestes raons, es fa necessari augmentar els esforços contra la violència de 

gènere, mantenir-la com a prioritat política i democràtica, aïllar els violents i els qui els 

donen cobertura política, i exigir que es reforci el sistema de protecció per a les dones 

víctimes i es desenvolupin tots els recursos i mesures que es contemplen en el Pacte d'Estat 

en matèria de violència de gènere. 

Per tot això, proposem al ple de l’ajuntament de Premià de Dalt l’adopció dels següents  

ACORDS 

1. Reforçar i continuar posant en valor les mesures contingudes en Pacte d'Estat en 

matèria de violència de gènere amb l'objectiu de combatre el terrorisme masclista, 

el problema més greu que sofreix actualment la societat espanyola i catalana que 

és fruit d'una cultura i educació profundament antidemocràtica i que parteix de la 

idea de la superioritat de l'home sobre la dona.  

2. Manifestar la seva repulsa a totes les manifestacions d'aquesta violència, el seu 

compromís amb les víctimes i declarar tolerància zero amb els maltractadors. 

3. Expressar el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni l'eliminació 

o menyspreu de les mesures de protecció de les dones enfront de la violència 

masclista, així com el drama social i les conseqüències que té per a les víctimes. 
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4. En aquest sentit, rebutjar l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, 

amb formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures de protecció 

de les dones, donant així cobertura a polítiques irresponsables que comporten un 

altíssim risc d'agreujar el problema. 

5. En el marc del reforç de les iniciatives per a combatre aquesta xacra, es compromet 

a impulsar l'aplicació de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de 

protecció integral contra la violència de gènere i la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret 

de les dones a eradicar la violència masclista, en coordinació amb tots els poders 

públics, i dotar dels recursos necessaris tots els serveis que intervenen en els casos 

de violència de gènere. 

6. Traslladar aquests acords a l’Institut Català de les Dones, Direcció General d’Igualtat 

de la Generalitat de Catalunya, a l’Oficina Tècnica del Pla d’Igualtat de la Diputació 

de Barcelona i al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 

del Gobierno de España.” 

Sr. Alcalde: Si voleu intervenir... 

Sra. Fernández: Sí, el grup de la Crida havia plantejat unes esmenes, que clar, les van 

plantejar després de convocar el Ple, i bueno, sí que les volíem acceptar, que es refereixen 

al títol de la moció, perquè de fet també fem referència a una altra llei, no només a la del 

Pacte d’Estat, llavòrens seria “Moció de suport a les mesures contra la violència de gènere”. 

I després, en el punt, en el primer acord, a veure si ho trobo, al primer acord, en comptes 

de dir “que sofreix actualment la societat espanyola i catalana que és fruit”, diríem “d’un 

sistema patriarcal que perpetua el masclisme i reprodueix rols de superioritat i dominació 

de l’home sobre la dona”. 

Això ja t’ho passarem per modificar la moció, sí? 

Sr. Alcalde: Això ho afegim. 

Sra. Fernández: Això és afegit, i després en el punt número 5 també afegir una llei que es 

diu la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, després de la Llei del dret de les dones 

d’erradicar la violència masclista, afegir la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes. 

Sr. Alcalde: Molt bé, vols comentar alguna cosa més? 

Sra. Fernández: Jo anava a llegir l’exposició de motius perquè és prou important, crec, però 

potser és massa llarga.  
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Bueno, el que hem de dir és que tenim un gran acord social, un gran Pacte d’Estat, un acord 

de tots els partits per realment erradicar la violència de gènere, que és una lacra que tenim 

a la societat actual, i que a més a més sembla que vagi en augment. 

És veritat que amb les mesures del Pacte d’Estat sí que s’han aconseguit, hi ha un 77,6% de 

les dones que han aconseguit sortir de la violència de gènere, que el 45% han acollit algun 

servei d’ajuda mèdica, social o legal, però que realment continuem tenint aquest problema 

a la societat, que potser no sé si és una qüestió d’educació, o quin problema tenim amb 

aquest tema. 

La qüestió és que el compromís de totes les forces polítiques en la democràcia i l’estat de 

dret sí que exigeix un compromís en la vida i en la llibertat de les dones, un compromís 

ferm en pro d'una política sostinguda per a erradicar la violència de gènere. No podem, no 

hem de posar en perill el present i futur de les dones i dels seus fills i filles. 

Creiem que la societat ho exigeix així i que els acords són prou explícits per veure el 

problema que tenim i per fer suport a aquestes mesures, que dotin de recursos, sobretot 

les administracions locals, la policia i tots els primers que atenen les dones, i bueno, fer 

aquest suport i continuar treballant per erradicar tot el problema de la violència de gènere. 

Gràcies. 

Ø La Sra. Fernández presenta unes esmenes a petició del Grup Municipal de la CRIDA, 
les quals s’aproven per unanimitat, passant a tenir la moció el redactat que es 
transcriu a continuació: 

 

La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent: 

“MOCIÓ DE SUPORT A LES MESURES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L'aprovació per part del  ple del Congrés dels Diputats de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de 

desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere va suposar un 

revulsiu, en tots els seus aspectes, de les polítiques de la violència contra les dones, pel fet 

de ser-ho, consolidant-se, com a model internacional després de la seva entrada en vigor. 

De fet, Espanya va rebre a Ginebra un dels esments d'honor del Premi de Polítiques de Futur 

(Future Policy Award 2014) que l’ ONU Dones, World Future Council i la Unió 

Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que persegueixin 
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posar fi a la violència exercida contra les dones i les nenes, una violència que qualifiquen 

com una de les formes més generalitzades d'abús contra els drets humans. 

L'esmentada Llei Integral estatal, i la d'àmbit català, la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 

de les dones a erradicar la violència masclista, són els dos instruments legals amb els quals 

ens hem dotat per a lluitar contra la violència masclista que amenaça la llibertat i la 

seguretat de les dones. 

El 15 de novembre de 2016, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, per unanimitat, una 

Proposició no de llei per la qual s'instava el Govern a promoure la subscripció d'un Pacte 

d'Estat en matèria de Violència de Gènere, pel Govern de la nació, les Comunitats 

Autònomes i ciutats amb Estatut d'Autonomia i la Federació Espanyola de Municipis i 

Províncies, que continuï impulsant polítiques per a l'erradicació de la violència sobre les 

dones com una veritable política d'Estat. El Congrés, en la seva sessió plenària del 28 de 

setembre de 2017, va aprovar, sense cap vot en contra, l'Informe de la Subcomissió per a 

un Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere. 

D’altra banda, la Comissió d'Igualtat del Senat va decidir, el 21 de desembre de 2016, la 

creació d'una Ponència que estudiés i avalués, en matèria de violència de gènere, els 

aspectes de prevenció, protecció i reparació de les víctimes, analitzés l'estratègia per a 

aconseguir i implementar un Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i examinés la Llei 

orgànica 1/2004, de 28 de desembre. El 13 de setembre de 2017, el Ple del Senat va aprovar, 

per unanimitat, l'Informe de la Ponència d'Estudi per a l'elaboració d'estratègies contra la 

violència de gènere. 

Els informes de Congrés i Senat, contenen un conjunt de propostes per a prevenir i combatre 

la violència contra les dones i la violència domèstica, i per a millorar en la resposta que, des 

de les Institucions, es proporciona a les dones víctimes i a les seves filles i fills menors o als 

menors sota el seu guarda, tutela o acolliment. 

Comptem, per tant, amb un gran acord polític i social, que recull el compromís de la societat 

en la lluita contra la violència de gènere, que ha deixat de ser un assumpte privat per a 

esdevenir  una qüestió d'estat. Un pacte necessari davant les dades esgarrifoses sobre la 
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violència que suporten les dones pel fet de ser-ho i de la qual també es veuen afectats els 

seus fills i filles. 

Una de les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere planteja la necessitat 

d'adoptar les modificacions legals oportunes perquè l'Administració local pugui dur a terme 

actuacions de promoció de la igualtat entre homes i dones, i també contra la violència de 

gènere, ja que es tracta de l'administració més pròxima a la ciutadania i, per tant, a les 

víctimes. En aquest sentit, es planteja que aquestes qüestions han de formar part del 

catàleg de matèries recollit com de competència pròpia dels municipis en l'article 25.2 de 

la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  

Per tant, era imprescindible la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, per a permetre el 

desenvolupament de polítiques contra la violència de gènere. Aquesta reforma va ser duta 

a terme pel Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures urgents per  desenvolupar el 

Pacte d'Estat contra la violència de gènere. 

Segons l'última macroencuesta sobre la violència de gènere realitzada pel Ministeri de 

Sanitat i Igualtat: 

§ El 12,5% de les dones majors de 16 anys han sofert violència de gènere alguna 

vegada en la seva vida, la qual cosa en termes absoluts suposa 2,5 milions de dones 

a Espanya. 

§ El 2,7% de les dones majors de 16 anys han sofert violència en l'últim any. 

§ El 64% dels fills i filles de les víctimes van presenciar els episodis de violència. 

§ Però, només el 28,6% va presentar denúncia.  

Malgrat aquestes dades demolidores que expliquen per si sols la necessitat de polítiques 

específiques, també hi ha unes altres que van indicant els canvis que s'estan produint, entre 

elles: 

§ El 77,6% han aconseguit sortir de la violència de gènere. 

§ El 45% han acudit a algun servei d'ajuda mèdica, social o legal. 

No obstant això, malgrat la utilitat i del reconeixement internacional rebut per la llei 

integral, de l'important procés de presa de consciència social que s'ha produït al nostre país 
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sobre la gravetat de la violència contra les dones i el gran obstacle que això suposa per a la 

convivència democràtica, malgrat tot això, avui, algunes forces polítiques plantegen una 

demolició de tota l'estructura de prevenció, atenció i protecció de les dones víctimes de 

violència masclista i per a això compten amb la complicitat de partits polítics disposats a 

laminar el dret de les dones a una vida lliure de violència; com si 976 dones assassinades 

des que tenim dades, i una mitjana de 150.000 denúncies anuals per maltractament no 

fossin raons suficients per a rebutjar i aïllar els qui sense embuts fan del masclisme la seva 

bandera política. 

El compromís de les forces polítiques amb la democràcia i l'Estat de Dret exigeix un 

compromís amb la vida i amb la llibertat de les dones, un compromís ferm en pro d'una 

política sostinguda per a erradicar la violència de gènere. No podem, no hem de posar en 

perill el present i futur de les dones i dels seus fills i filles. 

Així ho exigeix la societat, i en particular, les organitzacions de dones que saben que en 

aquesta matèria només s'aconsegueixen avanços si hi ha un compromís de totes les forces 

polítiques i socials per a col·locar en l'agenda política la lluita contra totes les formes de 

violència contra les dones. 

Per totes aquestes raons, es fa necessari augmentar els esforços contra la violència de 

gènere, mantenir-la com a prioritat política i democràtica, aïllar els violents i els qui els 

donen cobertura política, i exigir que es reforci el sistema de protecció per a les dones 

víctimes i es desenvolupin tots els recursos i mesures que es contemplen en el Pacte d'Estat 

en matèria de violència de gènere. 

Per tot això, proposem al ple de l’ajuntament de Premià de Dalt l’adopció dels següents  

ACORDS 

1. Reforçar i continuar posant en valor les mesures contingudes en Pacte d'Estat en 

matèria de violència de gènere amb l'objectiu de combatre el terrorisme masclista, 

el problema més greu que sofreix actualment la societat espanyola i catalana que 

és fruit d’un sistema patriarcal que perpetua el masclisme i reprodueix rols de 

superioritat i dominació de l'home sobre la dona.  
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2. Manifestar la seva repulsa a totes les manifestacions d'aquesta violència, el seu 

compromís amb les víctimes i declarar tolerància zero amb els maltractadors. 

3. Expressar el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni l'eliminació 

o menyspreu de les mesures de protecció de les dones enfront de la violència 

masclista, així com el drama social i les conseqüències que té per a les víctimes. 

4. En aquest sentit, rebutjar l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, 

amb formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures de protecció 

de les dones, donant així cobertura a polítiques irresponsables que comporten un 

altíssim risc d'agreujar el problema. 

5. En el marc del reforç de les iniciatives per a combatre aquesta xacra, es compromet 

a impulsar l'aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la violència 

de gènere, la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la Llei 

d’igualtat efectiva de dones i homes, en coordinació amb tots els poders públics. 

6. Traslladar aquests acords a l’Institut Català de les Dones, Direcció General d’Igualtat 

de la Generalitat de Catalunya, a l’Oficina Tècnica del Pla d’Igualtat de la Diputació 

de Barcelona i al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 

del Gobierno de España.” 

Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha intervencions? 

Sr. Torrens: Sí, gràcies. 

Bueno, me alegro de que el PSC se digne a presentar una moción después de tanto tiempo, 

pero me gustaría decir que si los socialistas quieren ser creíbles a la hora de presentar este 

tipo de mociones, lo primero que tienen que hacer es romper sus acuerdos con Podemos 

en el Congreso de los Diputados, más que nada porque Podemos no votó a favor del Pacto 

de Estado contra la violencia de género, eso tendríamos que explicarlo. Porque ahora 

decimos esto y luego nuestro socio de gobierno en Madrid lo vota en contra.  

La lucha contra la violencia de género ha sido siempre una prioridad para los gobiernos del 

Partido Popular. El gobierno del Partido Popular se comprometió en la pasada legislatura a 

aprobar un pacto histórico contra la violencia de género y lo cumplimos. 

Tenemos un acuerdo y un pacto histórico en la lucha contra la violencia de género gracias 

al Partido Popular.  
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El Pacto de Estado nos une a toda la sociedad con las víctimas, sus hijos y sus familias, y 

manda un mensaje a todas las mujeres víctimas: “No estáis solas, hay salida, toda la 

sociedad está con vosotras.” 

También manda un mensaje contundente al maltratador: que no tiene cabida en nuestra 

sociedad.  

Un pacto en el que conseguimos unirnos todos los demócratas, comunidades autónomas, 

sindicatos, patronal, entidades del tercer sector y toda la sociedad para acabar con esta 

lacra que nos implica a todos. 

¿Puedo seguir? Gracias. 

Un pacto basado en la prevención y la sensibilización, un pacto en el que trabajamos todos 

desde la coordinación, un pacto basado en la mejora de la asistencia, ayuda y protección a 

las mujeres víctimas, y un pacto que ha impulsado la mejora en la formación de todos los 

profesionales implicados en la lucha contra esta lacra, sean jueces, fiscales, equipos 

psicosociales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 

Un pacto que promoverá los cambios legislativos necesarios, y un pacto que se ha 

visualizado todas las formas de violencia contra la mujer, como la trata, mutilación genital 

y los matrimonios forzados. 

España es hoy un referente internacional indiscutible en actuaciones contra la violencia 

hacia la mujer, y todo en parte gracias al Partido Popular con la legislación aprobada en los 

últimos años. 

Por ello, entendemos, votaremos la abstención, porque no encuentro yo que la forma de 

presentar la moción sea la correcta.  

Gracias.  

Sr. Alcalde: Molt bé, més intervencions? 

Sr. Batlle: Sí, des de Crida Premià de Dalt, primer de tot, donar les gràcies al Partit Socialista 

per haver acceptat les esmenes. 

Nosaltres, doncs, ens adherim a la moció, de la qual hem estat constantment en aquest Ple 

en aquest tema.  

Llavons, molt breument, sí que d’alguna manera des de la Crida ens agradaria reclamar 

l’apartat 5, la part suspesa pel Constitucional, que realment s’apliqués. 

No està recollida a la moció, però nosaltres sí que ho fem palès en aquest punt. 
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Moltes gràcies de nou. 

Sr. Alcalde: Doncs que consti en l’acta. 

Algú més vol intervenir? No? 

Sr. Tintoré: Bé, la veritat que la companya Imma ja ho ha dit tot, però amb una mica de 

rèplica amb el Partit Popular, que fa una mica de gràcia, bueno, gràcia, que sorprèn que en 

una part sí que té raó en la seva exposició, però li recordo que té un pacte amb un partit 

que es diu VOX, que justament diu tot el contrari al que vostè diu, i com bé diu això també 

s’hauria d’explicar. 

Sr. Alcalde: Breu rèplica? 

Sr. Torrens: ¿Cómo, perdona? 

Sr. Tintoré: És un apunt. 

Sr. Torrens: Ah, vale, vale. No, lo digo porque si quiere hablar de pactos, usted pacta con la 

CUP, con Esquerra, vamos a ver, podemos echarnos a la cara muchas cosas, pero creo que 

este no es el lugar para hacerlo, ¿vale? 

Sr. Alcalde: Home, jo suposo que el company Marc, com que heu fet referència a un pacte 

del PSC-PSOE amb Podemos, suposo que ha fet també un altre pacte referent al tema 

aquest de violència de gènere. 

Bé, doncs, passem a votació. 

Ø 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. 

 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 

 

5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A COMBATRE L’OCUPACIÓ 

IL·LEGAL D’HABITATGES, GARANTIR EL DRET DE PROPIETAT, LA SEGURETAT DE LES 

PERSONES I BÉNS, I LA CONVIVÈNCIA SOCIAL. (R.E. E2019001287, DE DATA 06/02/2019) 

La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent: 

“El Partido Popular ha anunciado la presentación en el Congreso de los Diputados de una 

Proposición de Ley Orgánica destinada a combatir la ocupación ilegal de viviendas que 
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garantice el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social. 

En su articulado se establece, entre otras medidas, que la Policía (la autoridad pública y sus 

agentes) podrá desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo express de 24 horas, 

sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora y refuerza el delito de usurpación 

pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años. 

Frente a la pasividad e incluso permisividad de los mal llamados “alcaldes del cambio”, esta 

Proposición de Ley, de aprobarse, evitaría situaciones como la del Patio Maravillas en 

Madrid o que se produzcan hechos tan lamentables como el ocurrido el pasado 5 de enero 

en Badalona, donde murieron tres vecinos de un inmueble a consecuencia de una 

sobrecarga eléctrica provocada por el “pinchazo” ilegal de los okupas que vivían además de 

forma ilegal en un edificio del barrio de San Roc. Estos ayuntamientos, lejos de promover 

una política efectiva de vivienda se han dedicado a “consentir” una usurpación de la 

propiedad que no es justificable en ningún caso, pues se trata de una ilegalidad en contra 

del derecho constitucionalmente reconocido, la propiedad.  

Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto contrario a derecho. No puede ser que estas 

políticas de cambio se basen en considerar la ocupación ilegal como una situación tolerable 

o admisible, como no lo es cualquier otra ilegalidad. 

Combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar contra las 

mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así, la propiedad privada, la 

convivencia y la seguridad son los motivos principales que impulsan esta iniciativa 

normativa en el Congreso de los Diputados. 

Aunque en la última década se han acortado sustancialmente los plazos judiciales para el 

desalojo de viviendas, el problema de la ocupación genera alarma en la sociedad española 

y el número de viviendas ocupadas no deja de aumentar. Además, el fenómeno ha generado 

la instauración de mafias de la ocupación y la utilización de muchos de estos inmuebles para 

actividades delictivas. 

 

Como ejemplo, en la Comunidad de Madrid había 4.472 viviendas “okupadas”, 498 más que 

un año antes, a septiembre de 2018. La mayoría de estos inmuebles se encuentran, además, 

en la capital. Estas cifras se reproducen de manera similar en otras grandes capitales 

españolas. 

 

La Proposición de Ley define por primera vez de forma clara la ocupación ilegal e impide 

que los okupas se intenten amparar en resquicios legales o en derechos que asisten al 

ciudadano que actúa legalmente, para cometer ese atentado contra la propiedad privada. 

Para ello se permite que las autoridades públicas y sus agentes intervengan dentro del 
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espacio ocupado para proceder al desalojo. La autoridad pública podrá desalojar las 

viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 24 horas.  

 

Asimismo, la nueva ley reforzará las penas asociadas a los delitos de usurpación, que 

pasarían de multa a privación de libertad de uno a tres años y contempla de manera 

específica la figura de las mafias de okupación. 

 

Así también, agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y para ello 

modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Jurado. 

 

De igual manera, amplía la reforma de los procesos civiles, aprobada en junio de 2018, para 

que las personas jurídicas propietarias de viviendas o poseedores legítimos puedan ejercer 

su derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión 

de sus casas.  

La nueva normativa, de aprobarse, facultará también a las comunidades de propietarios, 

cuando los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas o molestas o incívicas, para 

garantizar la correcta convivencia vecinal. Además, considera nula la inscripción en el 

padrón municipal cuando la persona inscrita sea un okupa ilegal, modificando para ello la 

Ley de Bases de Régimen local. 

 

Esta Proposición de Ley no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios ni tiene como 

objetivo regular los conocidos “precarios” y deja claro que esta normativa nada tiene que 

ver con la que se ha aprobado en protección de las personas en situaciones de emergencia 

social o especial vulnerabilidad habitacional cuya protección se encuentra definida en 

numerosas normas aprobadas por el Partido Popular. 

Por las indudables ventajas sociales que esta iniciativa conlleva, el Grupo Municipal Popular 

eleva al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo: 

PRIMERO. Dar su firme apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y 

para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las 

comunidades de propietarios, registrada en el Congreso de los Diputados el 31 de enero. 

SEGUNDO. Reclamar de las fuerzas políticas con representación parlamentaria que den su 

aprobación a esta iniciativa normativa antiokupa, pionera en España, por ser de interés 

general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado a 

causa de estas actividades ilegales contrarias al derecho a la propiedad y a la seguridad de 

las personas y las cosas. 

TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos a la Ministra de Justicia, a la Vicepresidenta del 

Gobierno y a los Portavoces Parlamentarios de los Grupos con representación en el 
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Congreso y en el Senado. Así como al Presidente de la Federación Española de Municipios y 

Provincias.” 

Sr. Alcalde: Molt bé, voleu afegir...? 

Sr. Torrens: Sí, gràcies. 

Bueno, esta moción lo que pretende es dar apoyo a esta norma que se va a presentar en el 

Congreso de los Diputados. Es una norma que tiene determinadas medidas muy 

importantes a nivel de ocupación, que es un problema que tenemos en la actualidad, 

tenemos muchos inmuebles, el otro día en Badalona, por ejemplo, se quemó un local o un 

piso ocupado, me parece que eran ocupas ilegales, y acabó incendiándose el edificio 

entero, y creo que murieron personas. 

Entonces, hay que acabar con esta lacra. 

Entonces, esta norma lo que viene a hacer es definir por primera vez de forma clara qué es 

la ocupación ilegal, es decir, en el Código Penal no viene regulado exactamente, viene lo 

que es el derecho de usurpación, pero no es un tipo concreto. 

Luego se introduce una norma por la que un inmueble ocupado ilegalmente no puede ver 

la consideración de morada o domicilio, de manera que los ilegales no gocen de la misma 

protección que quien compra una vivienda o vive en un piso pagando su alquiler. Esto me 

parece evidente, ¿no?, que tendría que pasar. Pues no, en la legislación española, desde 

hace veinte años, esto no pasa. 

La autoridad pública, también, o sus agentes de Policía podrán desalojar las viviendas 

ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas, sin necesidad de esperar meses y meses. 

Esta medida también se incorporará. 

Luego hay unas modificaciones legislativas que se proponen. 

Por un lado se reforzará el delito de usurpación, es decir, este cambio del artículo 245 del 

Código Penal, lo que vamos a hacer es tratar de redefinirlo, para aumentar esta protección, 

digamos, al propietario ocupado. 

Luego agilizará el proceso penal, se ampliarán las reformas de procesos civiles contra este 

tipo de procedimientos, se reforzarán los medios al alcance de la comunidad de 

propietarios. 

La nueva norma también considerará nula la inscripción en el padrón municipal cuando la 

persona que intenta inscribirse es un ocupa ilegal, es decir, cuando alguien ocupa un 

inmueble, a día de hoy se puede empadronar a un Ayuntamiento. Esto, vamos, se pretende 

acabar con esto. Vamos, me parece lógico. 
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Bueno, y esto es un poco el resumen de las medidas, no quería extenderme demasiado, 

pero más o menos esto es.  

Gracias. 

Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies. 

Passem a la Crida. 

Sr. Batlle: Sí, des de la Crida veiem clarament en la moció del Partit Popular una moció 

genèrica de partit en la qual el que es pretén és bàsicament donar recolzament a una llei 

que presenten al Congrés dels Diputats.  

Segurament estarem d’acord en molt poques coses, i en desacord en moltes. El que sí que 

compartim és que hi ha un problema d’habitatge al nostre país, i el que no entenem és que 

amb la seva llei passen per sobre com una pisonadora, per sobre de persones que estan 

ocupant, que per desgràcia s’han vist obligades a ocupar un edifici. 

Fico el cas, per exemple, d’una família que fins ara ha pogut pagar el seu edifici, i per 

desgràcia s’ha vist al carrer amb la seva família. I no li queda més remei, perquè els Serveis 

Socials no donen l’abast, i s’ha vist obligat a ocupar. 

Aquesta llei, d’alguna manera, el que faria és fer fora aquesta família també. 

Nosaltres entenem que sí que hi ha un problema social, però el que s’ha de fer d’entrada 

és posar mitjans perquè les polítiques socials s’apliquin d’una vegada i potser aquesta llei, 

doncs, passa, tal com he dit, com una pisonadora sobre tothom sense tenir en compte la 

seva situació personal. 

Aviam, des que va començar la crisi, doncs hem vist d’alguna manera com creixia també el 

nombre de persones afectades a nivell de vulnerabilitat, també hem vist, per desgràcia, 

com les butxaques dels que més tenien doncs s’han seguit omplint, i hem vist com, per 

desgràcia, els preus dels lloguers seguien pujant i el nombre de cases buides doncs també 

pujava. 

Nosaltres el que trobem d’alguna manera a faltar en aquesta moció és doncs que està molt 

bé que vostès demanin al Congrés dels Diputats l’aplicació d’una llei que d’alguna manera 

no solucionarà el problema, i trobem a faltar des de la Crida doncs la demanda que a 

aquestes persones en situació de vulnerabilitat se’ls doni cabuda d’una vegada per totes i 

s’apliquin realment les mesures socials i les polítiques socials. 

Llavors, des de la Crida hi votarem en contra, vist que la tensió política hi és. 

Sr. Tintoré: Sí, bona nit. 
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Bé, miraré d’explicar de la millor manera possible perquè s’entengui bé i no hi hagi 

confusió. 

Evidentment estem d’acord que és un problema social i molt important, dir-vos doncs que 

aquí a Premià de Dalt, com sabeu, doncs la seguretat ens preocupa i molt, i en aquests 

casos, que sapigueu que la nostra policia local en dues ocasions ha estat capaç de fer dues 

desocupacions en menys de 24 hores, amb els Mossos d’Esquadra també, s’han arribat a 

fer dispositius especials quan sabem que hi ha una possible ocupació, que estiguessin allà 

fent torns de vigilància, inclús qualsevol comptador manipulat, doncs, Mossos i Policia 

denuncien. 

És un problema social, està bé que es reguli i per tant doncs podríem estar doncs, estem 

més a prop del sí que no pas del no, però votarem que no en l’aspecte, simplement, perquè 

això és un anunci que s’ha fet de que es farà això. Per tant, no sabem exactament el que 

comporta aquesta llei, la volem estudiar amb deteniment, serà que no en aquest aspecte, 

com us dic, més enllà que va ser en un acte electoral aquí a Badalona, que el senyor Casado 

va dir que presentaria això. 

Vull dir que no s’ha fet d’una manera oficial, d’acord? 

Quan estigui tramitada, entrada, doncs valorarem sèriament aquesta possibilitat. 

I deixa’m que faci un apunt, una mica com abans. 

No deixa de ser sorprenent, està bé posar-hi remei, però no deixa de ser sorprenent que 

han estat governant amb majoria absoluta durant set anys, han fet lleis com la Llei Wert o 

la Llei Mordassa, gairebé anticonstitucionals, i que ara, tant que els agrada dir que aquest 

Equip de Govern fa les coses quan venen eleccions i tal i qual, doncs amb un acte 

preelectoral a Badalona, que es digui. 

Bueno, però el vot és que no, ho dic també perquè no diguin: “Aquest Equip de Govern no 

apoya... apoya l’ocupació”, no, ens ho estudiarem bé quan estigui entrada com Déu mana 

i no sigui solament un anunci. 

Gràcies. 

Sr. Alcalde: Més intervencions? 

Sr. Torrens: Sí, bueno, yo, lo que le pasa al señor Tintoré, me parece que tiene alergia a 

votar lo mismo que el PP, porque la proposición de ley ya está entrada.  

Entonces, si quiere puede rectificar. 
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Luego, por otro lado, señores de la Crida, bueno, evidentemente, en este caso, sí, a mí me 

preocupa también aquella gente que no tiene donde vivir, y que tiene que acabar entrando 

ocupando una casa. Yo creo que este no es el caso de la mayoría, sino eso es una minoría. 

¿Cómo se trata, eso? Eso se trata con vivienda social. Pues hay que hacer vivienda social, 

los poderes públicos tienen que hacer inmuebles para aquella gente que no puede pagar 

un alquiler o que no llega a final de mes o que se vea en la calle. 

Pero bueno, les agradezco su preocupación por el asunto, gracias. 

Sr. Batlle: No, sí, sí, estem totalment d’acord que la vivenda social ha de ser bàsica, el que 

passa, que el seu partit ha estat governant durant molts anys, i no ha fet res, de temes 

d’aquests. Fins i tot hi ha hagut sempre gent al carrer, i no hi ha hagut manera de pal·liar el 

problema. 

Després, diu que és una minoria. I fica dades, però fica dades de Madrid. Jo sé que a Premià 

de Dalt saben el problema que hi ha a Premià de Dalt, quantes persones hi ha al carrer a 

Premià de Dalt, quantes...? 

Ara hi ha un pis d’emergència social que per desgràcia és un, sort que s’ha fet, al nostre 

parer és poc, però esperem que se’n facin molts més.  

Potser, a més, quan parlem de dades, és molt fàcil ficar-les a sobre la taula, però hi ha molts 

casos que no se saben fins que no es veu, no ha tret el tema. 

Evidentment, des de la discrepància política no canviarem el vot, perquè entenem que 

aquesta llei no agafa tot el que nosaltres defensem, però que estem d’acord que hi ha un 

problema i que s’ha de solucionar. 

Sr. Tintoré: Sí, bé, jo no tinc al·lèrgia a votar coses a favor del Partit Popular, si són coses 

com calen, diguéssim, eh? 

Dir-vos que ha estat registrada però no tramitada, val? És diferent el registre que la 

tramitació. Pel que sabem nosaltres, sí, està presentada però no s’ha tramitat i no s’ha 

acceptat, per tant la resta de partits polítics no l’han pogut valorar, és el que nosaltres 

sabem, i és el que trasllado.  

Quan la tinguem sobre la taula i la puguem estudiar... Està registrada, no tramitada. 

Sr. Alcalde: Bé, jo crec que en comú jo crec que tots tenim aquí un problema que és 

l’ocupació. 



 

38 
 

Durant aquest darrer any, s’han aprovat mesures contra l’ocupació, perquè aquí hi ha dos 

tipus d’ocupació, que són aquests, les ocupacions de gent que realment no té cap altra 

sortida, i l’ocupació de màfies, o de “jetas” que al final són gent que ocupen de manera... 

Ja aquest any s’ha aprovat al Parlament a proposta de grups catalans el fet de separar el 

que és la vivenda d’un particular, d’una persona física, del que sigui d’un banc o una 

persona jurídica. S’ha fet un primer pas per poder dir, quan hi hagi una persona física que 

tingui una vivenda ocupada, pugui actuar de manera ràpida, i que la desocupació és ràpida. 

Però també el fet que hem d’obligar que els bancs, tots aquests pisos que tenen, doncs, 

que estan aguantant, no sé per què, per temes especulatius, però que els posin al mercat, 

perquè hi ha una gran bossa de pisos de banc, i obligar també, i el Parlament de Catalunya, 

que va anul·lar, una de les lleis que va anul·lar el Parlament de l’Estat, de Catalunya, era 

que obligar els bancs que tinguin una persona ocupant una vivenda de bancs, d’oferir un 

lloguer social. Abans de fer un desnonament d’un banc, que pugui oferir un lloguer social, 

i tingui l’obligació d’oferir. 

Clar, tots aquests aspectes s’han d’anar recollint i crec que s’han d’anar perfilant. 

Si tot aquest projecte de llei va en aquesta línia de protegir l’habitatge de les persones 

físiques i fer que els bancs posin la seva... i mentrestant, com dèieu, no?, mentrestant, es 

construeixen més vivendes què fem? Doncs hem d’intentar que aquests bancs tinguin 

l’obligació de poder fer lloguer social a les persones que hi hagi en aquelles vivendes i evitar 

aquests desnonaments. 

Aquest és el fet, si això desenvolupa d’aquesta manera, protegim les persones més 

vulnerables, oferim habitatge a un preu assequible, sobretot de bancs, i protegim 

l’habitatge de persones físiques que no puguin ocupar, hi estarem totalment d’acord.  

Fins ara no tenim això, fins que no puguem garantir això, crec que és la línia que tots hem 

de seguir. 

Doncs passem a votació. 

Ø Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (PP) i 15 vots en contra (PDeCAT, PSC, 

ERC-AM i CRIDA) 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 
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6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A L’APLICACIÓ DE LES 

MESURES DE LA “GUIA PER LA PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DELS DRETS HUMANS EN LA 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA”. (R.E. E000011-2019, DE DATA 01/02/2019) 

La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent: 

“Atès que l’Ajuntament va manifestar el suport a l’elaboració d’una Guia ètica i dels drets 

humans per a la contractació i la compra pública dels municipis catalans, en el marc d’un 

projecte de finançament del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, aprovant la 

moció al respecte tot i sense un compromís concret. 

Atès que considerem clau el paper de les administracions en la garantia de drets socials, 

laborals, ambientals, i drets humans, a través de la seva acció pública i de les seves 

contractacions, compres, adjudicacions, convenis, processos de selecció, dels serveis que 

utilitza, gestiona i ofereix. 

Atès que aquest projecte va tirar endavant i ha resultat en la Guia per a la protecció i la 

promoció dels drets humans en la contractació pública, ja publicada i disponible, 

presentada el passat novembre. 

Una guia elaborada per un equip d’advocats i advocades expertes en contractació pública i 

amb el suport d’expertes nacionals i internacionals, per tal de ser un document amb 

garanties legals d’implementació i una eina per a les administracions públiques per a evitar 

la contractació d’empreses que vulneren els drets humans i promoure el respecte d’aquests 

drets en l’àmbit de contractació al llarg de tot el procés. 

Per aquests motius, proposem els següents 

ACORDS 

1. L’Ajuntament de Premià de Dalt estudiarà i aplicarà els criteris, mesures, 

recomanacions i propostes que ofereix la Guia per a la protecció i la promoció dels drets 

humans en la contractació pública (impulsada per les organitzacions Novact -Institut 

Internacional per l’Acció No Violenta-, Servei Civil Internacional de Catalunya i Nexes 

Interculturals de Joves per Europa), com a eina per a evitar la contractació d’empreses 

que vulneren els drets humans i promoure el respecte d’aquests. 

2. Es demanarà a les organitzacions impulsores de la guia la realització a l’Ajuntament de 

Premià de Dalt de les sessions de treball i/o formacions tècniques per a treballadors/es 

de l’administració que estan duent a terme a diferents poblacions des de la presentació 

de la guia el passat novembre. 

3. Difondre aquests acords a través dels mitjans de comunicació municipals, i comunicar-

los al projecte 99,3% Responsable que ha impulsat la guia.” 



 

40 
 

Sr. García: Bé, doncs, aquesta moció ve en relació amb una proposta que vam fer fa ja un 

temps, en la qual demanàvem el suport en l’elaboració d’aquesta guia, que és una moció 

que en aquell moment no va prosperar, perquè des de l'Ajuntament no es volia donar un 

compromís concret que signifiqués un suport econòmic a aquesta elaboració de la guia, 

com sí que han fet altres municipis. 

Creiem que hauria sigut positiu fer-ho, però almenys sí que vam recollir el compromís que 

consideraven important aquest tema, i que sí que volien donar un suport, encara que fos 

més simbòlic, a aquesta guia que s’estava elaborant. 

Doncs passat aquest temps, la guia ja s’ha elaborat, s’ha presentat fa molt pocs mesos, i 

aquí el que demanem és que hi hagi un suport més explícit a poder estudiar el que hi ha en 

aquesta guia i aplicar aquests criteris que ofereix la guia. 

És una guia que justament està elaborada per gent experta en el tema, s’ha elaborat també 

per tècnics d’ajuntaments, per intentar tenir una eina que pugui servir perquè des de les 

administracions locals es pugui incloure en la contractació clàusules que permetin una 

contractació ètica, una contractació que respecti els drets humans i que no pugui passar 

que hi hagi empreses que no els respecten que siguin contractades per l’administració. 

En aquesta línia, bueno, se’ns ha demanat que féssim una esmena, i que només quedi en 

estudiar l’aplicació d’aquesta guia, nosaltres el que comentàvem, i reiterem, és que el que 

ens agradaria és que quedi, en tot cas, i proposem un redactat concret, com que 

l'Ajuntament de Premià de Dalt estudiarà i aplicarà aquells criteris, mesures, 

recomanacions i propostes que consideri viables, dels que ofereix aquesta guia. 

Si amb aquest redactat s’acceptés, entenem que queda clar que potser l'Ajuntament no 

considerarà viables totes les mesures que s’apliquen, que s’exposen a la guia, però sí que 

almenys hi ha un compromís més clar que no només estudiar-ho i que almenys aquells que 

es considerin viables es puguin arribar a aplicar. 

D’altra banda, remarcar el que surt al segon punt, que la gent que ha fet aquesta guia, 

aquestes entitats estan oferint justament formacions per ajuntaments, per poder estudiar 

com aplicar-ho i adaptar-ho a cada cas i a cada municipi.  

Per tant considerem que això també ajuda que des de cada poble realment es puguin 

aplicar aquestes mesures. 

Sr. Alcalde: Crec que estem d’acord. El que no és lògic és que si una cosa l’estudiem ens 

comprometem a aplicar-ho. O sigui, primer ho estudiem i si considerem que és viable ho 

apliquem. En canvi, si diem que ho estudiem i els que considerem viables ho apliquem, 

llavors estem sent més coherents. Això és el que us demanàvem de fer-ho. 
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No sé si voleu intervenir. Farem aquesta modificació, dir que s’estudiarà, i els que es 

consideri viables, s’aplicarà.  

Sr. Torrens: Que s’estudiarà i ja està. 

Sr. Alcalde: Que s’estudiarà, i els que es consideri viables, s’aplicarà.  

Sr. Torrens: Però quins es consideren viables? Depèn de l’estudi, no? 

Sr. Alcalde: Un cop fet l’estudi, doncs els que es considerin viables. 

Sr. Torrens: Bueno, però clar... 

Sr. Alcalde: Els que no puguem fer, no siguin viables, no es portaran a terme. Clar, 

inicialment deia “estudiar i aplicar”, aplicar, hi ha coses que igual no podem aplicar, per 

tant, això també serà a criteri dels tècnics de l'Ajuntament. 

Voleu comentar alguna cosa? 

Hi estem d’acord? 

Passem a votació? 

Sr. Ruffo: Farem vot d’abstenció, ens podrien haver fet arribar la modificació abans. 

Sr. García: Només dir que la modificació de treure la part d’aplicar ens ho han dit al 

començar el Ple, llavors hem intentat trobar un punt intermig que ens pugui satisfer a tots, 

vull dir, no ha sigut per part nostra. 

Sr. Ruffo: No ens ho han comentat a nosaltres abans del Ple, per poder-ne parlar. 

Ø 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: 

“Atès que l’Ajuntament va manifestar el suport a l’elaboració d’una Guia ètica i dels drets 

humans per a la contractació i la compra pública dels municipis catalans, en el marc d’un 

projecte de finançament del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, aprovant la 

moció al respecte tot i sense un compromís concret. 

Atès que considerem clau el paper de les administracions en la garantia de drets socials, 

laborals, ambientals, i drets humans, a través de la seva acció pública i de les seves 

contractacions, compres, adjudicacions, convenis, processos de selecció, dels serveis que 

utilitza, gestiona i ofereix. 
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Atès que aquest projecte va tirar endavant i ha resultat en la Guia per a la protecció i la 

promoció dels drets humans en la contractació pública, ja publicada i disponible, 

presentada el passat novembre. 

Una guia elaborada per un equip d’advocats i advocades expertes en contractació pública i 

amb el suport d’expertes nacionals i internacionals, per tal de ser un document amb 

garanties legals d’implementació i una eina per a les administracions públiques per a evitar 

la contractació d’empreses que vulneren els drets humans i promoure el respecte d’aquests 

drets en l’àmbit de contractació al llarg de tot el procés. 

Per aquests motius, proposem els següents 

ACORDS 

1. L’Ajuntament de Premià de Dalt estudiarà i aplicarà els criteris, mesures, 

recomanacions i propostes que consideri viables de les que ofereix la Guia per a la 

protecció i la promoció dels drets humans en la contractació pública (impulsada per les 

organitzacions Novact -Institut Internacional per l’Acció No Violenta-, Servei Civil 

Internacional de Catalunya i Nexes Interculturals de Joves per Europa), com a eina per 

a evitar la contractació d’empreses que vulneren els drets humans i promoure el 

respecte d’aquests. 

2. Es demanarà a les organitzacions impulsores de la guia la realització a l’Ajuntament 

de Premià de Dalt de les sessions de treball i/o formacions tècniques per a 

treballadors/es de l’administració que estan duent a terme a diferents poblacions des 

de la presentació de la guia el passat novembre. 

3. Difondre aquests acords a través dels mitjans de comunicació municipals, i 

comunicar-los al projecte 99,3% Responsable que ha impulsat la guia.” 

Sr. Alcalde: Doncs passem a votació. 

Ø 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. 

Sr. Alcalde: Passem a la moció número 7, dir que la 8 s’ha apartat de l’ordre del dia, i ha 

quedat sobre la taula. 

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A LA REMUNICIPALITZACIÓ 

DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D’AIGUA. (R.E. E000011-

2019, DE DATA 01/02/2019) 

La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent: 
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“L’aigua és un bé finit indispensable per a la vida. El dret a l’aigua potable i al sanejament 

és un dret humà essencial per al ple gaudiment de la vida i de tots els drets humans, tal com 

va aprovar l’ONU el 2010. La Iniciativa Ciutadana Europea “L’Aigua és un Dret Humà” va 

recaptar 1,88 milions de signatures al continent, i va suposar l’exclusió de la Directiva 

Europea de Concessions dels serveis d’aigua i sanejament. 

Tot i això, l’aigua segueix sent una font de negoci milionari per uns pocs, tant aquí com a 

nivell global. A Catalunya, una sola corporació controla la gestió de l’aigua de gairebé tots 

els municipis que la tenen privatitzada: el grup Agbar, de capital 100% francès, que inclou 

empreses com Sorea (qui gestiona l’aigua al nostre municipi). Un bé públic essencial com 

l’aigua es veu així condemnat a una opacitat informativa i a una gestió especulativa i 

lucrativa executada per un grup reduït d’empresaris. 

La gestió de l’aigua sota les grans corporacions ha portat a vulnerar els ecosistemes i els 

drets de les treballadores i de la ciutadania. 

L’aigua, els rius, aqüífers, llacs, aiguamolls, etc., són béns comuns que no poden ser objecte 

d’apropiació en benefici d’interessos privats. Tots els béns i recursos de la natura, font de 

diversitat biològica, formen part del patrimoni natural de la col·lectivitat, i que les 

administracions públiques tenen l’obligació de preservar i protegir-ne el rellevant valor 

ambiental, paisatgístic, científic, social i cultural. 

En aquest sentit, exigim considerar els serveis d’abastament i sanejament com serveis 

públics vinculats als drets humans, i que per tant han de quedar fora de la lògica del mercat 

i aliens a criteris i prioritats de negoci privat. 

Per això reclamem un model de gestió pública o comunitària de l’aigua, sense ànim de lucre, 

que des d’una perspectiva socioecològica respecti els drets ambientals i els drets dels 

ciutadans i les ciutadanes com a servei d'interès general. 

Considerem que des de la gestió pública, publico comunitària o cooperativa sense afany de 

lucre, es poden prestar els serveis públics acomplint amb els estàndards més exigents de 

qualitat i eficiència, comptant amb el compromís i responsabilitat de les persones 

treballadores que presten aquest servei, i garantint una gestió transparent basada en la 

participació de la ciutadania. 

Només així es pot assegurar un servei de qualitat. Mitjançant la gestió municipal, 100% 

pública i directa des dels ajuntaments, del servei de subministrament d’aigua podem 

garantir: 

1. Control popular de la gestió de l'aigua: L'aigua és un bé essencial que afecta els 

ecosistemes i la vida de les persones, per això les entitats que treballen en el sector, 

les associacions de veïns i la població han de poder participar de la presa de 
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decisions i exercir control directe sobre el preu, inversions, manteniment de la xarxa, 

etc. 

2. Aigua de major qualitat i a menor preu: Amb la gestió directa, el que ara són 

beneficis milionaris que es queden les empreses seran diners que serviran per 

garantir una millor qualitat de l'aigua i del servei, la millora de la xarxa i preus més 

assequibles per la població. 

3. L'aigua per a tothom: En tant que l'aigua és un bé comú i ha estat declarada un Dret 

Humà indispensable per a la vida, la falta de recursos econòmics de les famílies no 

poden ser un motiu de tall de subministrament. Una garantia completa de que això 

mai no passi només serà possible amb una gestió pública i directa enlloc d’una gestió 

basada en beneficis i guanys econòmics. 

4. Un major control: Els ajuntaments, com a institució més propera a les persones, ha 

de tenir control directe dels béns imprescindibles per a la vida i mantenir-los al 

marge de la mercantilització. 

5. Sostenibilitat ecològica: Els recursos hídrics no poden estar sotmesos a la dinàmica 

empresarial privada ni gestionats de forma deslligada de l'aigua per ús de boca. Per 

això la gestió ha de tenir en compte la salut dels ecosistemes alhora que s'han 

d’establir preus progressius per consum, gravant l'ús de piscines, equipaments 

turístics, segones residències, grans indústries, etc., duent a terme una gestió 

integral del cicle de l'aigua. 

6. Els drets laborals de treballadors i treballadores: Com a operaris municipals, els 

treballadors i les treballadores estaran sotmesos al règim públic, que garanteix 

millors condicions i menor precarietat. 

7. Sobirania sobre el territori: No es tindrà una sobirania real mentre els béns bàsics i 

fonamentals per a la vida, com l'aigua, estiguin en mans d'empreses privades 

transnacionals, que tenen com a objectiu el seu benefici empresarial privat a costa 

d'exhaurir els nostres aqüífers. 

Cada vegada més pobles i ciutats del nostre entorn decideixen remunicipalitzar els serveis, 

recuperant el control públic de la gestió de l'aigua i del sanejament. 

Per tot això, i amb el final de la concessió actual al nostre municipi cada cop més a prop, 

seguim defensant i reclamant que cal que recuperem la gestió del servei de 

subministrament domiciliari d’aigua, per fer-ne una gestió directa municipal 100% pública. 

Per aquests motius, proposem els següents 

ACORDS 
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1. L’Ajuntament de Premià de Dalt es compromet a remunicipalitzar el servei 

d’abastiment d’aigua, i iniciarà per tant els tràmits per a poder recuperar-ne la gestió 

i que aquesta passi a ser 100% pública i municipal, transparent i basada en la 

participació ciutadana. 

2. Difondre aquests acords a través dels mitjans de comunicació municipals, i 

comunicar-los a la Plataforma Aigua és Vida, el Moviment per l’Aigua Pública i 

Democràtica, el Pacte Social per l’Aigua a Catalunya, el Consorci per la Gestió 

Integral de l’Aigua a Catalunya, i l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua 

Pública.” 

Sr. García: Bé, aquesta moció ve també lligada a una proposta que vam fer fa temps, és un 

tema que hem anat reiterant, perquè considerem que és imprescindible que l'Ajuntament 

faci passos cap a la remunicipalització dels serveis que no estan municipalitzats, i aquest 

seria un d’ells, i en aquest cas, doncs bé, fa dos anys se’ns va dir que es necessitava un 

temps per estudiar-ho, no es va voler aprovar en aquell moment. 

És a dir, era una moció fa dos anys que demanàvem que s’estudiés i se’ns va dir que es 

votava en contra perquè s’havia d’estudiar. 

Encara no hem entès aquesta reflexió, però tot i això sí que considerem que és un tema 

que ha de tirar endavant i que cada cop és més urgent.  

A més, tenint en compte que la situació, la pròrroga que està ara mateix vigent amb 

l’empresa concessionària cada cop arriba més al seu final, a més és una pròrroga que 

considerem, ja ho hem dit en altres ocasions, que no només ho considerem nosaltres, és 

una pròrroga que no s’havia d’haver fet, per tant és una pròrroga que no hauria d’existir, 

tot això són motius que ens porten a insistir en la petició de remunicipalitzar el servei de 

subministrament municipal d’aigua. 

En aquest sentit, doncs el que demanem és directament que s’apliqui això, que es pugui 

aplicar de la manera que es consideri més viable, i recordant quins són els beneficis que 

això tindria. 

Per una banda estaríem aconseguint un control popular de la gestió de l’aigua, l’aigua és 

un bé essencial per a la vida i per tant no té sentit que estigui privatitzat i que les empreses 

obtinguin beneficis amb un dret humà indispensable.  

D'altra banda, doncs, la municipalització de l’aigua, com s’ha demostrat a molts municipis, 

i hi ha dades que ho demostren, redueix el preu de l’aigua, per tant incrementa la qualitat 

i a més es pot tenir a menor preu. 
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L’aigua municipalitzada també permet un major control per part dels ajuntaments, que són 

la institució més propera a les persones, i s’incrementa la sostenibilitat ecològica i també 

es beneficien els drets laborals dels treballadors i treballadores, que en el cas de ser 

treballadors i treballadores municipals tenen garantits més drets que si són subcontractats 

o contractats per una empresa externa, que ja hem vist en diferents ocasions que quan es 

tracta d’empreses subcontractades els drets no estan sempre garantits. 

I això tot va lligat també amb la sobirania, no?, la sobirania sobre el territori, en un territori 

com aquest, en què a més hi ha abastiment d’aigua natural, que es podria fer servir, doncs 

tenir una gestió de l’aigua que no sigui pròpia és menys beneficiós, i per tot això s’està 

remunicipalitzant el servei de l’aigua en molts indrets del món, però també a casa nostra, 

a Catalunya hi ha molts municipis que la tenen municipalitzada, i cada cop se n’estan 

sumant més. 

Per tant, considerem que seria important aplicar-ho, que esperem que des de fa dos anys 

fins ara s’hagi realment estudiat la possibilitat, perquè en el seu moment se’ns va dir així, i 

que per tant entenem que els beneficis d’aplicar-ho són majors que les possibles dificultats, 

i apostem per això. 

Sr. Alcalde: Molt bé, intervencions? 

Sr. Ruffo: Sí, gràcies, senyor Alcalde. 

Bueno, nosotros, como ya les comentamos en la Junta de Portavoces, estamos un poco por 

el modelo, como ustedes dicen en la moción, o como dice la moción de esta plataforma, el 

agua es un bien común, un bien público, y por supuesto no vemos mal el municipalizar un 

servicio como este, y hacerlo más accesible y bajar el precio. 

Pero claro, no presentan datos, como ustedes nos han dicho. Presentan la moción tipo, 

pues se la devolvemos. Ustedes también han presentado la moción tipo de la entidad. No 

han buscado los datos realmente que hay en Premià de Dalt, si hay problemas, no hay 

problemas con este servicio, etcétera. 

Sobre todo porque ustedes hablan en el primer punto, por ejemplo, del control popular de 

la gestión del agua. Es decir, nosotros creemos en municipalizar según qué servicios, pero 

hombre, darle el control de este servicio a los vecinos y a las entidades, que decidan sobre 

las inversiones y sobre los precios del servicio, pues no lo vemos tampoco muy adecuado. 

Si se habla de hacerlo desde el Ayuntamiento, por ejemplo, “aigua per a tothom”, pues 

claro, que estamos de acuerdo, de hecho, un poco revisando el acuerdo que hay con Sorea, 

hemos visto que hay un fondo de 10.000 por parte de Sorea para luchar y para ayudar a las 

familias que tienen problemas económicos en el municipio. Podríamos empezar a mirar, 
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podríamos estudiar si este fondo es insuficiente, o es suficiente, y empezar a estudiar un 

poco la concesión que hay. 

También podríamos preguntarnos por qué en los últimos seis años se ha subido el precio 

del agua dos veces, en este Pleno municipal por parte del Equipo de Gobierno.  

Ustedes los acuerdo, y acabo, dicen de comprometernos a hacerlo. Claro, pero no podemos 

comprometernos a hacerlo si no tenemos datos objetivos de qué supone esta gestión y qué 

supondría, porque al final, si asumimos esta gestión, nosotros pensamos que sería asumir 

la gestión y nos obligaría a externalizar la gestión, o llevarlo a cabo, el mantenimiento, a 

una empresa como Sorea, que es el que tiene los recursos y los medios.  

Por lo tanto sería encarecer el precio para acabar haciendo lo mismo. Por lo tanto 

votaremos en contra. 

Sr. Tintoré: Bé, bona nit. Veu com estem d’acord, a vegades, amb el Partit Popular, 

explicant bé les coses? 

La veritat que en aquest cas no ho podia fer millor, perquè nosaltres anem exactament en 

aquesta línia. No es presenten dades. 

Sobre el paper és evident que tot el que és control públic és un bé essencial, que no tingui, 

que no sigui un servei privat, tot això està molt bé, però la realitat és que és inviable assumir 

tota aquesta gestió. 

Perquè és una gestió que representa estructura, control de qualitat de l’aigua, personal, 

maquinària, enginyers, serveis 24 hores, això l'Ajuntament no ho pot assumir.  

Hi ha municipis que ho tenen, que si fem la comparativa són alomillor un 30% més car el 

rebut, o, sense anar més lluny, a la Bisbal de l’Empordà, que també està governant la CUP, 

avui mateix ha anunciat que deixa de municipalitzar l’aigua perquè no pot fer-hi front, i ha 

anunciat que renuncien de moment i que ho torni a agafar Sorea. 

Està molt bé, però és molt complicat. Aquest és una mica el resum, que no es pot assumir 

des de l'Ajuntament, per tant el nostre vot serà que no. 

Sr. Alcalde: Més intervencions? 

Sr. García: Bé, en primer lloc se’ns diu “doneu-nos les dades”, però en el pla de mandat 

que vau aprovar fa, crec que fa tres anys, ja, dèieu clarament que es faria un estudi per 

municipalitzar l’aigua, i fa dos anys ens vau dir que estudiaríeu la municipalització d’aigua. 

Quan us preguntem sobre el tema ens dieu que és inviable, però alhora ens dieu que no 

s’ha estudiat. S’ha estudiat o no s’ha estudiat, si s’ha estudiat us hem demanat diverses 
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vegades que ens doneu l’estudi per poder-ho valorar entre tots i totes, si no s’ha valorat 

però alhora se’ns diu que és inviable, doncs tampoc ho veiem gaire lògic ni gaire coherent. 

Pel que fa a les dades doncs entrar a la pàgina mateix d’Aigua és vida, que ho vam comentar 

també a la Junta de Portaveus, hi ha dades de Catalunya, que indiquen que quan es 

municipalitza el servei, els municipis que el tenen municipalitzat tenen l’aigua un 25% més 

barata que els que no ho estan, alhora es veuen temes com el que comentàvem de les 

empreses, de les grans corporacions, tenen el control sobre la majoria de municipis de 

Catalunya, aquests tenen privatitzat el servei de l’aigua, això també considerem que és 

perjudicial, al final són grans corporacions que s’estan beneficiant d’un dret. 

I bé, amb altres mesures que hem anat proposant també al llarg de la legislatura, hem 

parlat també de les taxes que graven l’abastiment d’aigua, òbviament hi ha altres mesures 

que es poden anar fent mentrestant, però considerem que això seria una solució per a tot 

el tema en complet, i per tant considerem que almenys s’hauria d’haver estudiat, que és el 

que es va dir que es faria. 

Simplement això. No veiem quins són els inconvenients de com a mínim poder-ho estudiar 

per aplicar-ho, i estem a l’espera de si ens podeu dir si realment s’ha estudiat. 

Sr. Tintoré: Estudiar, a hores d’ara no s’ha estudiat, més que res també pels problemes i 

pobles, inclús veïns, que tenen amb municipalitzar l’aigua. 

Sr. Alcalde: Voleu fer alguna intervenció més? Voleu comentar alguna cosa? 

Sr. Font: A veure, jo només comentar-vos que Premià de Dalt va tenir molts anys, i la 

primera instal·lació que es va fer a Premià de Dalt va ser des de l'Ajuntament de Premià de 

Dalt.  

El motiu perquè es va treure i externalitzar l’aigua simplement és perquè era molt més 

barata i sortia molt més a compte entregar-ho a una companyia la qual, de totes maneres, 

té vàrios pobles al costat, i pot servir perfectament el poble. 

Si ens posem a treballar dintre de l'Ajuntament a tirar-ho endavant, tornarem una altra 

vegada igual, perquè està passant que a tot arreu allà on han anat municipalitzant l’aigua 

acaben tenint l’aigua més cara. 

A part d’una sèrie de problemes, i això és així, i molts que ho han fet i que ho han intentat 

es troben en aquesta situació, tant Llavaneres, que ha portat l’aigua, l’ha portat fins ara, 

ves-los a preguntar com els funciona, i estan pagant l’aigua molt més cara.  

El tema que se us demani, com bé s’ha demanat els del PP i ho ha dit també el Marc, 

vosaltres, com que crec que deveu tenir un estudi molt ben fet de com es pot tirar 
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endavant, si el porteu, nosaltres podrem estudiar el que vosaltres porteu i posar les traves 

o a lo millor l’acceptem ràpidament. 

El que l'Ajuntament crec que no està disposat a municipalitzar l’aigua i a sobre que a l’usuari 

li surti més cara.  

Sr. García: Simplement, les dades ja les he dit, als municipis gestionats de forma privada 

surt un 25% més cara, per tant, si hi ha casos diferents, però les dades generals són 

aquestes, crec que es podrien analitzar els casos que estan funcionant bé, i per exemple 

doncs la mancomunació de serveis entre diferents municipis que puguin gestionar l’aigua 

públicament entre diferents pobles és una de les opcions que havíem posat sobre la taula, 

i que també funciona en alguns llocs.  

Les dades, quan se’ns diu que es farà un estudi fa tres anys, nosaltres tenim bona fe, de 

vegades, i pensem que realment el que dieu en un pla de mandat es farà, llavors, que se’ns 

digui que ho hem d’estudiar nosaltres, que estem fora del Govern, i per tant de 

l'Ajuntament... 

Sr. Font: Perdoneu un moment, quan està més que demostrat i explicat ja pels tècnics i per 

tothom, quan ja s’està parlant que en municipis de menys de 20.000 habitants és 

impossible poder-se’n sortir. 

El tema de poder-ho mancomunar, si algun dia a través del Consell Comarcal possiblement 

ho pugui fer, si són vuit, deu pobles que ho fan, és el moment, allavòrens, de poder-ho 

estudiar i poder-ho fer. Ara, no amb dos pobles o tres, perquè tampoc surt. 

Sr. García: Simplement, podeu veure un mapa on es veuen tots els municipis de Catalunya, 

i molts es veuen com a municipalitzats, i són municipis que no serien precisament urbans, 

per tant... 

Sr. Alcalde: Molt bé, doncs, passem, si de cas, a votació de la proposta. 

Ø Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA) i 15 vots en contra (PDeCAT, 

PSC, ERC-AM i PP) dels membres que integren la Corporació. 

  

S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts. 

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA AL DRET A 

L’EMPADRONAMENT. (R.E. E000011-2019, DE DATA 01/02/2019) 

La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent: 

“L'empadronament és l'acte de registrar-se a l'Ajuntament del municipi de residència 

habitual i que determina que aquella persona és considerada veïna d'aquella població. Per 
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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 (L 2/2003, de 28 d’abril) i 

aquesta, per tant, és la porta d’entrada a diversos drets considerats bàsics. 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. 

L’article 59.2 del Reial decret 1690/1986, de l’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 a aportar el 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 pot ser substituït per altres documents acreditatius o per una 

actuació de comprovació del mateix Ajuntament. 

En aquest sentit, les persones que ocupen un habitatge, encara que no disposin de 

documentació, han d’estar degudament inscrites al padró municipal. 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 a la persona o no pel fet de residir-hi”. 

En la mateixa voluntat, s’expressa la resolució de 30 de gener de 2015 de la presidenta de 

l’Institut Nacional d’Estadística i del director general de Coordinació de Competències amb 

les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, 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 

poden 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 del Instituto Nacional de Estadística y 
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de la Dirección General de Coordinación de Competencias 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. 

El padró no és una eina per regular la sobreocupació o altres polítiques de l’àmbit de 

l’habitatge i l’urbanisme: 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”. 

Tenint en compte totes aquestes previsions normatives, l’Ajuntament de Premià de Dalt ja 

fa molts anys que en dóna estricte compliment, atenent a la finalitat perseguida per la 

inscripció en el Padró municipal d’Habitants i és en aquesta línia que ha de continuar 

treballant. 

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 de Presidència del Ministerio de 

Presidencia, 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. 

Per aquests motius, 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt l’adopció dels següents acords: 

Primer. Facilitar l’accés al Padró municipal d’Habitants i l’emissió dels certificats que hi van 

associats, atenent al què disposa la legalitat vigent, de forma que: 
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A) El títol de propietat o contracte de lloguer de l’immoble és recomanable, però no 

imprescindible per a la tramitació del padró, tal i com regula el Reial decret 

1690/1986. 

B) En la tramitació de l’empadronament, més enllà dels documents de títol de 

propietat o contracte de lloguer de l’habitatge, cal incloure com a vàlids els 

diferents títols, documents, gestions i actuacions administratives que permeten 

acreditar domicili o residència al municipi en: 

● 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. 

● Persones que no puguin demostrar la seva residència. Per a la comprovació 

de la veracitat de les dades relatives a la residència quan no hi hagi un títol 

que l'avali, l’informe Parlament 2017 de la Sindicatura de Greuges recorda 

que el gestor municipal pot acceptar altres documents (per exemple, factures 

de subministraments); pot demanar un informe a la policia local o pot fer-hi 

inspeccions a partir de les quals, si es confirma que la persona hi viu, l'haurà 

de donar d'alta en el padró. En el cas que s’opti per una visita de la Policia 

Local al domicili, aquesta mai anirà identificada amb l’uniforme oficial, per 

tal d’evitar estigmatització o alarmes en relació a aquestes persones. Abans 

de les inspeccions, caldrà adoptar totes les mesures d’informació necessàries 

per tal que la persona conegui la voluntat de la visita. 

●  S’acceptaran com a vàlids els documents enumerats a la resolució de 30 

de gener de 2015 de la presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del 

director general de Coordinació de Competències amb les Comunitats 

Autònomes i les Entitats Locals, 

Segon. Descartar l’ús del padró com una eina per combatre les situacions de sobreocupació 

d’habitatges, 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 Llei 18/2007, del 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. Estudiar la viabilitat jurídica d’aprovar un manual d’ús del tràmit del padró, per tal 

de sistematitzar el treball i assegurar resultats homogenis per a la totalitat de tràmits 

relatius al Padró Municipal d’Habitants al llarg del temps i per les diferents persones que 

intervenen en aquest procés. 
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Quart. Estudiar la viabilitat jurídica d’aprovar la implementació, en el termini més curt 

possible, amb la fórmula que es consideri més adient, de la carta de residència municipal o 

informe de coneixement de residència al municipi. 

Cinquè. Fer una Declaració Institucional que reafirmi els acordes adoptats en aquesta 

moció.” 

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

 

INFORME DE REGIDORIES 

Sr. Alcalde: Amb la màxima brevetat possible. 

Sra. Escolano: Bé, bona nit, moltes gràcies. 

Bé, d’entrada, valorar molt positivament la inauguració de l’EscenARTS d’hivern amb la 

programació d‘Aka, que la vam fer en obert per tot el poble, però també la vam fer en 

tancat, expressament per l’Institut, perquè volíem fer aquest incís perquè la veiessin, com 

ja hem fet en d’altres ocasions, els joves de l’Institut. 

Va ser fantàstica l’acollida, tant pel públic com pels joves, que després en van fer doncs una 

tertúlia molt interessant, proposant dubtes, proposant solucions, i proposant neguits, 

sobretot. 

Volem agrair molt a la brigada de l'Ajuntament de Premià de Dalt, perquè va fer possible 

que poguessin realitzar aquesta actuació, doncs no la vam fer a l’escenari, sinó que la vam 

treure de l’escenari, perquè es tractava d’una obra de proximitat, i gràcies a ells doncs ho 

vam poder aconseguir. 

Bé, dir-vos que demà dimarts 12 de febrer a les sis, aquí mateix a la sala de Plens, 

comencem el projecte de la maleta de les famílies, amb la xerrada d’”Orienta’t en família”, 

aquesta és una activitat que la fem gràcies a la Diputació de Barcelona, i la treballem 

conjuntament quatre regidories, que són Joventut, Serveis Socials, Promoció Econòmica i 

Ensenyament. 

Amb aquesta proposta, doncs obrim una sèrie de xerrades, aquesta és en obert per a totes 

les famílies amb alumnes de tercer i quart d’ESO, però també està oberta a joves de 

batxillerat i de cicles formatius.  

A partir d’aquí, després, les tècniques aniran fent una sèrie de tallers i xerrades a l’Institut, 

per anar ajudant a orientar en aquest trasvàs d’escola-treball, i per ajudar què podem 

decidir, què podem triar i cap on ens podem dirigir per estudiar o treballar. 
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També dir-vos que el dimarts 26 a la biblioteca Jaume Perich hi haurà la inauguració de 

l’exposició “Reptes”, és una exposició sobre la mobilitat jove internacional. Ja sabeu que 

nosaltres hi estem apostant molt fort, els nostres joves l’estan utilitzant, aquesta mobilitat 

internacional, i gràcies al Consell Comarcal del Maresme hem aconseguit aquesta exposició, 

que serà itinerant per diferents pobles, concretament el dia 26 hi haurà un dels nostres 

joves, que a més és un jove emprenedor, que han marxat fora, han agafat idees i han tornat 

a casa i les han implantat. Per tant, hi esteu tots convidats. 

Moltes gràcies. 

Sr. Costa: Bé, bona nit a tothom. 

“DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2018, CORRESPONENT AL 
TERCER TRIMESTRE. 

Jaume Borrell Calvo, Interventor de l’Ajuntament de Premià de Dalt, emet el següent 

INFORME: 

Normativa d’aplicació 

• Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 

5 de març  

• Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local 

• Ordre HAP/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 

pressupostos de les entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014 

• Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 

de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 

• Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2018 

D’acord amb el que disposa l’article 207 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat per RD 2/2004 de 5 de març, i la regla 52 de la Instrucció de Comptabilitat 

Model Normal aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, la Intervenció de l’entitat local 

remetrà al Ple de l’entitat, per conducte de la Presidència, informació de l’execució dels 

pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostaries independents 

i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple 

estableixi. 

La informació sobre l’execució del pressupost de l’exercici 2018 i sobre el moviment i la 

situació de la tresoreria de l’Ajuntament de Premià de Dalt del 3er trimestre que s’adjunta 

com annex conté, d’acord amb el que disposa la regla 53 de la ICAL-model Normal de 

Comptabilitat aprovada per l’ordre HAP/1781/2013: 

 1. l’execució del pressupost de despeses 
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 2. l’execució del pressupost d’ingressos 

 3. els moviments i situació de la tresoreria 

Les dades d’execució del pressupost de l’exercici 2018 són les derivades de l’aprovació del 

Ple de 13 de novembre de 2017 amb les modificacions de Pressupost següents: 

N. expedient Data Descripció 

01/2018 19/02/2018 MODIF. PRESS 01/2018 GENERACIO DE CRÈDIT 

02/2018 19/02/2018 MODIF. PRESS. 02/2018 INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 

03/2018 01/03/2018 MODIF. PRES. TRANSFERENCIA 

04/2018 15/05/2018 MODIF. PRESS. 04/2018 GENERACIÓ DE CRÉDIT - ROMANENT 

05/2018 26/04/2018 MODIF. PRESS. 05/2018 GENERACIÓ CRÈDIT I TRANSFERENCIA 

06/2018 28/05/2018 MODIF. PRESS. 06/2018 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 

07/2018 27/08/2018 MODIF PRESS 07/2018 BAIXA, CE, SC PLE 

08/2018 23/07/2018 MODIF. PRESS. 08/2018 GENERACIÓ I TRANSFERÈNCIA CRÈDIT 

09/2018 03/09/2018 MODIF. PRESS. 09/2018 GENERACIÓ CRÈDIT 

 

El pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2018 ha passat de 12.387.575,21 € euros a 

18.196.535,20 euros degut a: 

- Incorporació de romanents (despesa compromesa de l’exercici 2017) i generació de 

crèdit per un import de 2.738.574,82 euros, que han estat finançats en 2.597.834,81 

euros amb Romanent de Tresoreria per despeses generals, en 120.500,00 euros per 

l’alienació de la finca de Cal Ferrer i 20.240,01 euros amb excés de finançament 

afectat. 

- Incorporació de romanents finançats amb Romanent lliure de Tresoreria per import 

de 2.648.031,67 euros aprovat pel Ple de la Corporació amb data 16 d’abril de 2018 

derivat de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 la qual determina un 

Romanent de Tresoreria positiu de 6,2 milions d’euros i una capacitat de 

finançament de 2,9 milions d’euros. 

- Generació de crèdit finançat amb augment d’ingressos derivat de la concessió de 

subvencions de la Diputació de Barcelona per import de 35.532,62 euros. 

 

1. L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
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La informació sobre l’execució del pressupost de despeses corrent posa de manifest, per a 

cada aplicació pressupostària, l’import corresponent a: 

- Els crèdits pressupostaris inicials, modificacions i definitius 

- Les despeses compromeses 

- Les obligacions reconegudes netes 

- Pagaments realitzats 

Així mateix, es fa constar el percentatge que representen les despeses compromeses 

respecte dels crèdits definitius, les obligacions reconegudes netes respecte als crèdits 

definitius i els pagaments realitzats respecte a les obligacions reconegudes netes. 

 

 

El nivell d’execució del pressupost de despeses per capítol i comparatiu amb el mateix 

període de l’any anterior és el següent: 

 

3r trimestre 2018 
  

3r trim. 2017 
  

      

DESPESES         DESPESES 

Capítol CR TOTALS ORN 
ORN/CR 
TOTALS 
3T 2018 

  

ORN/CR 
TOTALS 3T 

2017 

1. Despeses de Personal 5.018.228,36 3.313.184,30 66,02%   65,64% 

Cap Descripció Inicial Modificacions Definitiu Autoritzacions Disposicions
Desp.compromes

a/cr. Definitius Obligacions

Obligacions 
reconegudes/

crèdits 
definitius

Pagaments

1 Despeses de personal 4.780.793,73 237.434,63 5.018.228,36 4.876.649,20 4.876.649,20 97,18% 3.313.184,30 66,02% 3.226.300,54
2 Béns corrents i  serveis 3.311.400,82 1.028.215,71 4.339.616,53 2.625.057,24 2.589.113,61 59,66% 1.896.533,17 43,70% 1.779.008,06
3 Despeses financeres 7.500,00 7.500,00 3.180,99 3.180,99 42,41% 3.180,99 42,41% 2.996,46
4 Transferències corrents 2.201.194,27 479.230,27 2.680.424,54 2.475.605,02 2.197.668,66 81,99% 1.608.404,08 60,01% 1.344.023,97

6 Inversions reals 1.848.637,02 4.053.679,38 5.902.316,40 3.872.080,36 3.089.384,01 52,34% 1.095.668,96 18,56% 1.048.065,63
7 Transferències de capital 25.000,00 10.400,00 35.400,00 29.000,00 29.000,00 81,92% 20.000,00 56,50% 20.000,00

8 Actius financers
9 Passius financers 213.049,37 213.049,37 148.495,23 148.495,23 69,70% 160.536,37 75,35% 148.495,23

TOTAL 12.387.575,21 5.808.959,99 18.196.535,20 14.030.068,04 12.933.491,70 71,08% 8.097.507,87 44,50% 7.568.889,89

Estat execució del pressupost de despeses
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2. D. corrents bens i serv 4.339.616,53 1.896.533,17 43,70%   55,89% 

3, Despeses Financeres 7.500,00 3.180,99 42,41%   24,98% 

4. Transf.corrents 2.680.424,54 1.608.404,08 60,01%   59,37% 

TOTAL OP.CORRENTS 
12.045.769,4

3 
6.821.302,5

4 56,63%   61,12% 

6, Inversions Reals 5.902.316,40 1.095.668,96 18,56%   30,29% 

7. Transf.capital 35.400,00 20.000,00 56,50%   80,00% 

9.Passius Financers 213.049,37 160.536,37 75,35%   74,40% 

TOTAL OP. CAPITAL 6.150.765,77 
1.276.205,3

3 20,75%   34,01% 

TOTAL PRESS. DESPESES 
18.196.535,2

0 
8.097.507,8

7 44,50%   54,18% 

 

 

El nivell d’execució de les despeses, distingint la seva naturalesa, és el següent: 

   

Operacions corrents (cap 1-5) 3T 2018 3T 2017 

Despeses compromeses/crèdits definitius 80,25% 85,54% 

Obligacions reconegudes/crèdits definitius 56,63% 61,12% 

Pagaments realitzats/obligacions 

reconegudes 93,12% 93,04% 

   

Operacions de capital ( cap 6-7) 3T 2018 3T 2017 

Despeses compromeses/crèdits definitius 52,52% 44,67% 

Obligacions reconegudes/crèdits definitius 18,79% 30,58% 

Pagaments realitzats/obligacions 

reconegudes 92,50% 90,30% 
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Operacions financeres (cap 8-9) 3T 2018 3T 2017 

Despeses compromeses/credits definitius 69,70% 74,40% 

Obligacions reconegudes/crèdits definitius 75,35% 74,40% 

Pagaments realitzats/obligacions 

reconegudes 92,50% 90,30% 

   

Total pressupost despeses 3T 2018 3T 2017 

Despeses compromeses/credits definitius 71,08% 75,67% 

Obligacions reconegudes/crèdits definitius 44,50% 54,18% 

Pagaments realitzats/obligacions 

reconegudes 93,47% 93,43% 
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- Cap. 1. Despeses de personal 
 

Les despeses de personal a 30 de setembre estan compromeses en un 97,18%, amb 
un 66,02% executat (obligacions reconegudes), que representa 0,38 punts 
percentuals més respecte el mateix període de l’any anterior (65,64% al 3r trimestre 
de 2017). Es constata un nivell d’execució correcte i ajustat a pressupost en relació 
al període de l’any, donat que s’han executat 10 pagues de les 14 anuals. 

 

L’execució dels principals articles és la següent:    

 

PERSONAL 
Crèdits 

Totals 
Obl. Recon.  

Obl.Rec 

/ Cr.Tot 

3T 2018 

Obl.Rec 

/ Cr.Tot 

3T 2017 

10 Òrgans de govern 37.875,04 26.785,70 70,72% 71,43% 

11 Personal eventual 74.181,58 52.554,44 70,85% 71,50% 

12 Personal funcionari ( B+C ) 1.030.454,15 663.899,57 64,43% 65,07% 

13 Personal Laboral 2.382.867,98 1.557.143,37 65,35% 65,38% 

15 Incentius al Rendiment 346.485,21 234.383,70 67,65% 67,10% 

 

- Cap. 2. Bens corrents i Serveis 
Les despeses en bens corrents i serveis a 30 de setembre han estat compromeses en 
un 59,66%, amb un 43,70% executat (obligacions reconegudes). Aquesta dada 
suposa una disminució de 12 punts percentuals respecte el mateix període de l’any 
anterior (55,89% al 3è trimestre de 2017), que s’explica per les modificacions de 
pressupost efectuades durant els tres primers trimestres de l’exercici, les quals han 
implicat un increment del capítol 2 en 1.028.215€, que suposen un increment de 

crèdits del 31% respecte el pressupost inicial, fent reduir percentualment l’import 
d’execució, malgrat l’import absolut executat és pràcticament calcat en ambdós 
anys (1,9 mil.lions).  

L’execució dels principals articles és la següent: 
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BÉNS CORRENTS I SERVEIS 
Crèdits 

Totals 
Obl. Recon.  

Obl.Rec 

/ Cr.Tot 

3T 2018 

Obl.Rec 

/ Cr.Tot 

3T 2017 

20 Arrendaments 87.549,94 48.036,62 54,87% 56,62% 

21 Reparacions mant i conserv 1.150.080,56 184.588,24 16,05% 42,30% 

22 Subministraments 2.893.186,03 1.506.546,00 52,07% 57,09% 

23 Indemnitzacions raó servei 208.800,00 157.362,31 75,37% 71,16% 

 

Es pot observar que els Articles 20 i 23, pràcticament no afectats per les 
modificacions de pressupost tenen una execució raonable respecte el mateix període 
de l’any anterior mentre que, l’Article 21, incrementat en 742 milers d’euros és el 
que mostra una disminució de l’execució més important derivada de l’increment de 
crèdits. S’ha de destacar que l’Article 22 (incrementat en 273 milers d’euros) 
presenta una breu disminució el qual mostra la major execució aconseguida aquest 
3è trimestre respecte el mateix període de l’any anterior en aquest article.  

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

 

 

BÉNS CORRENTS I SERVEIS 
Crèdits 

Totals 
Obl. Recon.  

Obl.Rec 

/ Cr.Tot 

3T 2018 

Obl.Rec 

/ Cr.Tot 

3T 2017 

22100 Energia elèctrica 345.850,00 219.849,40 63,57% 67,16% 

22101 Aigua 16.755,00 6.116,48 36,51% 77,14% 

22102 Gas 48.000,00 33.904,95 70,64% 68,60% 

22103 Combustibles 35.700,00 19.520,23 54,68% 64,14% 

 

- Cap. 3. Despeses Financeres 
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Les despeses financeres a 30 de setembre han estat compromeses en un 42,41%, 
amb un 42,41% executat (obligacions reconegudes). El grau d’execució correspon a 
la periodicitat establerta per aquests conceptes anualment. 

L’execució dels principals articles és la següent: 

 

DESPESES FINANCERES 
Crèdits 

Totals 
Obl. Recon.  

Obl.Rec 

/ Cr.Tot 

3T 2018 

Obl.Rec 

/ Cr.Tot 

3T 2017 

31 De préstecs i altres operacions fin 6.500,00 2.323,01 35,74% 28,08% 

35 Interessos de demora i altres desp fin 1.000,00 857,98 85,80% 16,63% 

 

- Cap. 4. Transferències corrents 
Les despeses relatives a les transferències corrents a 30 de setembre estan 
compromeses en un 81,99%, amb un 60,01% executat (obligacions reconegudes). 
Aquesta xifra suposa un increment de l’execució en 0,64 punts percentuals respecte 
el mateix període de l’any anterior, tal i com també mostra l’anàlisi per 
subconceptes. Així es pot concloure que el nivell de despesa executada és correcte 
tenint en compte el període de l’any motiu d’aquest informe. 

L’execució dels principals articles és la següent: 

 

TRANSFERENCIES CORRENTS 
Crèdits 

Totals 
Obl. Recon.  

Obl.Rec 

/ Cr.Tot 

3T 2018 

Obl.Rec 

/ Cr.Tot 

3T 2017 

44 A ENS PUBLICS I STAT MERCANTIL 1.463.381,59 1.053.127,81 71,97% 69,70% 

46 A ENTITATS LOCALS 94.828,27 68.372,17 72,10% 7,23% 

47 A EMPRESES PRIVADES 216.252,29 30.500,00 14,10% 32,08% 

48 A FAM I INST SENSE ANIM LUCRE 905.962,39 456.404,10 50,38% 38,59% 

 

- Cap. 6. Inversions Reals 
 

Les despeses relatives al pressupost d’inversions a 30 de setembre estan 
compromeses en un 52,34%, amb un 18,56% executat (obligacions reconegudes). 
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Aquesta dada suposa una disminució respecte el mateix període de l’any anterior de 
11,72 punts percentuals, que s’explica per les modificacions de pressupost 
efectuades per valor de 4.053.679 €, que suposa un increment de crèdits del 319% 
respecte el pressupost inicial, fent reduir percentualment l’import d’execució, 
malgrat l’import absolut és pràcticament similar en ambdós anys, al voltant de poc 
més d’un mil.lió . 

L’execució dels principals articles és la següent: 

 

INVERSIONS REALS 
Crèdits 

Totals 
Obl. Recon.  

Obl.Rec 

/ Cr.Tot 

3T 2018 

Obl.Rec 

/ Cr.Tot 

3T 2017 

60 INV.NOVA EN INFRAESTR 1.493.580,00 152.887,65 10,24% 34,45% 

61 INV. REPOSICIO EN INFR 1.513.539,37 765.138,91 50,55% 35,16% 

62 INV.NOVA ASSOCIADA FUNC.SERVEIS 508.360,16 20.276,49 3,99% 49,37% 

63 INV. REPOSICIO ASS FUNC SERVEIS 2.331.249,87 136.779,21 5,87% 14,19% 

64 INV. DE CARÁCTER IMMATERIAL 55.587,00 20.586,70 37,04% 0,00% 

 

- Cap. 7. Transferències de capital 
 

Les despeses relatives a les transferències de capital que efectua aquesta Corporació 
a ens externs a 30 de setembre estan compromeses en un 81,92%, amb un 56,50 % 
executat (obligacions reconegudes). El detall d’aquesta despesa correspon a la 
subvenció de capital nominativa a la SC Sant Jaume (20.000,00€). L’execució 
d’aquest capítol depèn de moment de signatura dels convenis corresponents. 

 

TRANSFERENCIES DE CAPITAL 
Crèdits 

Totals 
Obl. Recon.  

Obl.Rec 

/ Cr.Tot 

3T 2018 

Obl.Rec 

/ Cr.Tot 

3T 2017 

78 A FAM I INST S/ANIM LUCRE 35.400,00 20.000,00 56,50% 80,00% 

 

- Cap. 9. Passius Financers 
 



 

64 
 

Les despeses relatives a passius financers a 30 de setembre estan compromeses en 
un 69,70%, amb un 75,35 % executat (obligacions reconegudes). L’amortització de 
préstecs al llarg de l’any deriva dels venciments corresponents. 

 

OPERACIONS FINANCERES 
Crèdits 

Totals 
Obl. Recon.  

Obl.Rec 

/ Cr.Tot 

3T 2018 

Obl.Rec 

/ Cr.Tot 

3T 2017 

91 AMORTITZ PRESTECS 213.049,37 160.536,37 75,35% 74,40% 

 

2. L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 

La informació sobre l’execució del pressupost d’ingressos corrents posa de manifest, per a 
cada aplicació pressupostària, l’import corresponent a: 

- Les previsions pressupostàries inicials, modificacions i definitives 

- Drets reconeguts nets 

- Recaptació neta 

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

 

 

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

 

Cap Descripció Inicial Modificacions Definitiu Drets Reconeg

Drets 
reconeguts/pr

evisions 
definitives

Recaptació
Recaptació/

Drets 
reconeguts

1 Impostos directes 5.362.832,00 5.362.832,00 5.656.290,36 105,47% 3.945.038,85 69,75%
2 Impostos indirectes 180.000,00 180.000,00 497.711,29 276,51% 381.901,30 76,73%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 2.034.481,73 2.034.481,73 1.961.424,45 96,41% 1.732.361,49 88,32%
4 Transferències corrents 3.155.562,39 405.807,12 3.561.369,51 2.516.110,25 70,65% 1.949.813,40 77,49%
5 Ingressos patrimonials 94.796,32 94.796,32 31.048,04 32,75% 18.000,79 57,98%

6 Alienació d'inversions reals 120.500,00 120.500,00 1.155.500,00 958,92% 120.500,00 10,43%
7 Transferències de capital 1.354.902,77 980.833,65 2.335.736,42 134.666,79 5,77% 134.666,79 100,00%

8 Actius financers 4.301.819,22 4.301.819,22 0,00%
9 Passius financers 205.000,00 205.000,00 0,00%

TOTAL 12.387.575,21 5.808.959,99 18.196.535,20 11.952.751,18 65,69% 8.282.282,62 69,29%

Estat execució del pressupost d'Ingressos
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INGRESSOS         INGRESSOS 

Capítol 
PREV 

DEFINITIVES 
DRN 

DRN/PREV DEF. 

3T 2018 
  

DRN/PREV 

DEF. 3T 2017 

1. Impostos Directes 5.362.832,00 5.656.290,36 105,47%   99,61% 

2, Impostos Indirectes 180.000,00 497.711,29 276,51%   245,33% 

3.  Taxes, P.P. i altres ing 2.034.481,73 1.961.424,45 96,41%   94,47% 

4. Transf. Corrents 3.561.369,51 2.516.110,25 70,65%   73,68% 

5. Ingressos patrimonials 94.796,32 31.048,04 32,75%   49,67% 

TOTAL INGR. CORRENTS 11.233.479,56 10.662.584,39 94,92%   91,05% 

6. Alienació inversions 120.500,00 1.155.500,00 958,92%   0,00% 

7. Transferències de 

capital 2.335.736,42 134.666,79 5,77%   154,60% 

8.Actius Financers 4.301.819,22 0,00 0,00%   0,00% 

9.Passius Financers 205.000,00 0,00 0,00%   0,00% 

TOTAL INGR. DE CAPITAL 6.963.055,64 1.290.166,79 18,53%   51,80% 

TOTAL PRESS.INGRESSOS 18.196.535,20 11.952.751,18 65,69%   81,60% 

        
 

  

 

 

Distingint segons la seva naturalesa: 

 

Operacions corrents 3T 2018 3T 2017 

Drets reconeguts/previsions definitives 94,92% 91,05% 

Recaptació/Drets reconeguts 75,28% 77,03% 
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Operacions de capital 3T 2018 3T 2017 

Drets reconeguts/previsions definitives 52,53% 154,60% 

Recaptació/Drets reconeguts 19,78% 87,06% 

   
Operacions financeres 3T 2018 3T 2017 

Drets reconeguts/previsions definitives 0,00% 0,00% 

Recaptació/Drets reconeguts     

   
Total pressupost ingressos 3T 2018 3T 2017 

Drets reconeguts/previsions definitives 65,69% 81,60% 

Recaptació/Drets reconeguts 69,29% 78,57% 
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- Cap. 1 Impostos Directes 
- Cap. 2 Impostos Indirectes 
- Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 

 

L’estat d’execució del pressupost d’ingressos corrents per impostos directes i indirectes, 

taxes municipals, a 30 de setembre és del 98,10 %, 4,5 punts percentuals més respecte 

el mateix període de l’any anterior, 93,54 %. En l’anàlisi per subconceptes veiem com els 

ingressos provinents dels principals padrons s’han executat tots ells al voltant i fins i tot 

per sobre del 100%, amb una excepció: la taxa per serveis educatius, que situant-se en 

un 67,16%, no contempla les liquidacions que es puguin originar durant les 

matriculacions d’inici de curs 2018-19.  

 

 INGRESSOS PER PADRONS 
Prev def 

2018 
Drets 

Reconeguts 
DR/PrevD
ef 3T 2018 

DR/PrevD
ef 3T 2017 

11

2 IBI RÚSTEGA 48.200,00 60.020,58 124,52% 105,81% 

11

3 IBI URBANA 

3.497.000,0

0 

3.532.772,1

5 101,02% 96,52% 

11

5 IVTM 692.000,00 681.585,46 98,50% 100,35% 

13

0 IAE 80.000,00 78.632,27 98,29% 16,28% 

30

2 Recollida escombraries 920.000,00 910.755,82 99,00% 98,11% 

30

9 Taxa cementiri municipal 10.500,00 11.016,33 104,92% 101,99% 

31

2 Serveis educatius 415.300,00 278.900,69 67,16% 58,88% 

33

1 Entrada i sortida vehicles 93.000,00 92.868,35 99,86% 100,98% 
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Pel que fa als ingressos per liquidacions, destaca l’alt nivell de drets reconeguts respecte 

les previsions inicials de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, un 276,51%, 

o les taxes per llicències urbanístiques, un 237,65%. Aquesta situació mereix dues 

consideracions: una situació macroeconòmica de creixement, amb una millora notable 

de l’activitat urbanística, que no deixa de ser cíclica i/o no estable, fet que ha de portar 

a una previsió moderada d’ingressos en futur per no incórrer en situacions d’execució 

baixes que acabin creant tensions de tresoreria o dèficit pressupostari. D’altra banda cal 

tenir en compte que l’increment respecte el mateix període de l’any passat també es deu 

a l’augment del 3,41% al 4% del tipus impositiu. 

 

 INGRESSOS PER LIQUIDACIONS 
Prev def 

2018 
Drets 

Reconeguts 
DR/PrevDef 

3T 2018 
DR/PrevDef 

3T 2017 

  IMPOSTOS         

116 Plusvalues 1.000.000,00 1.257.649,33 125,76% 105,59% 

290 

Impost construccions, 

instal·lacions i obres 180.000,00 497.711,29 276,51% 245,33% 

  TAXES         

321 Taxes per llicències urbanísticas 84.000,00 199.622,84 237,65% 146,88% 

332 

Taxa ocupació vol. Sòl i subsòl 

E.Subm 74.000,00 76.642,71 103,57% 99,21% 

349 Altres ingressos 80.000,00 59.615,99 74,52% 119,02% 

391 Multes 18.700,00 34.144,43 182,59% 228,54% 

- Cap. 4 Transferències corrents 
 

L’estat d’execució del pressupost d’ingressos provinents d’altres administracions a 30 de 

setembre és de 70,65%, tres punts per sota sobre el mateix període de l’any anterior, 

73,68%. Destacar dues situacions: la disminució en l’execució de les subvencions de la 

Generalitat de Catalunya en més de la mitat de l’import respecte al mateix període 

analitzat pel 2017, i l’execució nul·la dels ingressos provinents del Fons Català de 

Cooperació Local donat que la Generalitat no ha realitzat el pagament corresponent 
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mentre que l’exercici 2017, sí el va fer durant el primer trimestre de l’any donat que 

quedaven per cobrar les ajudes d’anys anteriors. 

 

 
SUBVENCIONS I 

TRANSFERÈNCIES 
Prev def 

2018 
Drets Recon. 

Nets  

DR/Prev 
Def 3T 
2018 

DR/Prev 
Def 3T 
2017 

42000 Participació Tributs de l'Estat 2.114.286,00 2.138.898,71 101,16% 104,74% 

45000 

Fons Català de Cooperació 

Local 173.300,00 0,00 0,00% 10,16% 

45 

Altres Subvencions corrents 

Generalitat 701.942,05 112.183,96 15,98% 49,28% 

46 

Altres Subvencions corrents 

Diputació 561.841,46 265.027,58 47,17% 17,97% 

47 Altres 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

 

- Cap. 5 Ingressos Patrimonials 
 

L’estat d’execució del pressupost d’ingressos patrimonials a 30 de setembre és de 

32,75%, molt per sota del 49,67% del mateix període de l’any passat. Aquesta situació 

s’explica donat que al finalitzar els tres primers trimestres de l’exercici no s’havien 

realitzat les liquidacions corresponents, mentre que l’any anterior sí que s’havien 

practicat les mateixes, i tenint en compte que el pressupost 2017 en aquest capítol era 

inferior en 7.000 euros respecte a l’actual pressupost 2018. 

 

 INGRESSOS PATRIMONIALS 
Prev def 

2018 
Drets Recon. 

Nets  

DR/Prev 
Def 3T 
2018 

DR/Prev 
Def 3T 
2017 

520 Interessos per comptes corrents 7.000,00 378,79 5,41% 0,00% 

550 Concessions periòdiques 70.196,32 29.669,25 42,27% 39,33% 
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559 Concessions no periòdiques 17.600,00 1.000,00 5,68% 103,14% 

 

Les concessions fan referència a les llicències atorgades per la gestió de l’aigua, del servei 

funerari, dels espais esportius i del cànon pel terreny de la deixalleria.  

En conjunt, la situació d’execució del pressupost d’ingressos corrents (94,92%) és positiva 

ja que permet executar el pressupost de despeses d’acord amb les previsions 

pressupostàries inicials efectuades, sense necessitat d’incórrer en situacions de dèficit o 

desequilibri econòmic. 

- Cap. 6 Alienació d’inversions 
 

Durant aquest darrer trimestre s’ha executat la venda dels terrenys de “la Suïssa” per un 

import de 1.035.000 euros, a l’igual que recordar la venda de l’immoble propietat de 

l’Ajuntament (Cal Ferrer) per valor de 120.500,00€ que es va executar el primer trimestre 

d’enguany. 

- Cap. 7 Transferències de capital 
 

Pel que fa a les transferències de capital s’ha executat un baix nivell de drets reconeguts 

al tancament del 3è trimestre del 2018, degut principalment a que la subvenció de 

600.000 de la Diputació per la zona esportiva s’ha ajornat per l’exercici 2019. 

El detall de les aplicacions pressupostaries és el següent: 

 

 

3. ELS MOVIMENTS I LA SITUACIÓ DE TRESORERIA. 

 

La informació sobre els moviments i la situació de tresoreria posa de manifest els 

cobraments i pagaments realitzats durant al període a que es refereix la informació, així 

com les existències a la tresoreria al principi i fi del període. 

Subconcepte 
d'ingrés Descripció Previsions 

inicials
Total 

Modificacions
Previsions 

totals
Drets 

reconeguts nets
Recaptació 

líquida

75050 SUBVENCIÓ DE CAPITAL -GENERALITAT -LLEI DE BARRIS 754.902,77 960.790,77 1.715.693,54 0,00 0,00
75080 SUBVENCIO EQUIPAMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76100 SUBVENCIO XARXA DE MUNICIPIS 600.000,00 7,73 600.007,73 50.437,24 50.437,24
76101 SUBVENCIO DIPUTACIO XARXA M 0,00 20.035,15 20.035,15 84.229,55 84.229,55
Total general 1.354.902,77 980.833,65 2.335.736,42 134.666,79 134.666,79
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1/1/2018 A 

31/09/2018 

1/1/2017 A 
30/9/2017 

Existències inici període 6.120.417,96 3.296.543,86 

        

Ingressos   30.663.010,14 31.025.978,19 

        

Total Existències + Ingressos 36.783.428,10 34.322.522,05 

        

Pagaments   28.637.440,38 28.630.339,43 

        

Total Existències fi període 8.145.987,72 5.692.182,62 

 

4. EXERCICIS TANCATS 

 

L’evolució durant aquest 3è trimestre de l’exercici ha estat la següent: 

 

4.1.OBLIGACIONS PENDENT DE PAGAMENT 

 

L’estat d’execució dels pressupostos tancats pel que fa a les obligacions pendents de 

pagament per capítols és el següent: 

 

 

Cap
. 

Descripció 
Obligacio
ns Inicials 

Rectificacio
ns 

Obligacion
s Finals 

Pagamen
ts 

Pendent 
pagame

nt 
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1 

Despeses de 

Personal 85.437,50 0,00 85.437,50 85.437,50 0,00 

2 

Béns corrents i 

Serveis 

398.476,1

3 0,00 398.476,13 

397.641,6

8 834,45 

3 

Despeses 

Financeres     0,00   0,00 

4 

Transferència 

corrents 92.685,42 0,00 92.685,42 81.089,85 

11.595,5

7 

  
  

 
  

  

6 Inversions Reals 

155.978,9

9 0,00 155.978,99 

155.978,9

9 0,00 

7 

Transferència 

de Capital     0,00   0,00 

  
  

 
  

  
8 Actius Financers           

9 

Passius 

Financers 20.763,87   20.763,87 20.763,87 0,00 

  
  

 
  

  

  TOTAL 
753.341,9

1 0,00 753.341,91 

740.911,8

9 

12.430,0

2 

 

Els percentatges de pagaments són: 

 

Operacions Corrents 3T 2018 3T 2017 

Pagaments realitzats/obligacions 

reconegudes     97,84% 97,38% 

     
Operacions Capital 3T 2018 3T 2017 
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Pagaments realitzats/obligacions 

reconegudes     100,00% 100,00% 

     
Operacions Financeres 3T 2018 3T 2017 

Pagaments realitzats/obligacions 

reconegudes     100,00% 100,00% 

     
Total Pressupost despeses 3T 2018 3T 2017 

Pagaments realitzats/obligacions 

reconegudes     98,35% 98,35% 

 

 

4.2.DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

 

L’estat d’execució dels pressupostos tancats pel que fa als drets pendents de cobrar per 

capítols és el següent: 

 

 

Els percentatges dels cobraments han estat els següents: 

Operacions Corrents 3T 2018 2T 2018 

Cobraments realitzats/drets reconeguts     22,53% 32,26% 

     

Cap. Descripció Drets Inicials Rectificacions 
augment

Saldo Drets 
inicials Totals Anul·lacions Cancel·lats Drets R Nets Recaptats Pendent 

Cobrament

1 Impostos directes 1.358.595,35 7.619,34 1.366.214,69 17.956,25 95.027,65 1.253.230,79 266.105,62 987.125,17
2 Impostos indirectes 103.964,65 0,00 103.964,65 129,58 0,00 103.835,07 103.160,34 674,73
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 626.551,69 85,12 626.636,81 10.798,64 9.326,00 606.512,17 113.821,05 492.691,12
4 Transferències corrents 201.652,89 0,00 201.652,89 0,00 0,00 201.652,89 0,00 201.652,89
5 Ingressos patrimonials 8.627,97 0,00 8.627,97 0,00 0,00 8.627,97 6.684,40 1.943,57

6 Inversions Reals 0,00 0,00 0,00
7 Transferències de Capital 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

8 Actius Financers 0,00
9 Passius Financers 0,00

TOTAL 2.299.392,56 7.704,46 2.307.097,02 28.884,47 104.353,65 2.173.858,90 489.771,41 1.684.087,49
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Operacions Capital 3T 2018 2T 2018 

Cobraments realitzats/drets reconeguts     0,00% 100,00% 

     
Total Pressupost ingressos ex. Tancats 3T 2018 2T 2018 

Cobraments realitzats/drets reconeguts     22,53% 35,62% 

“ 

Sr. Costa: Aprofitar per anunciar-los que en les properes dates, esperem al proper Ple, i 

si no al Ple d’abril, donar compte de la liquidació final del nostre pressupost del 2018. 

Seré molt breu perquè tenen a disposició els ciutadans a partir de demà i els regidors 

han tingut opció a veure-ho, de l’informe. 

Parlar de dues potes bàsiques, que són, pel que fa als ingressos, els ingressos, la seva 

execució, el pressupost d’ingressos, respecte al que havíem previst, a 30 de setembre 

era del 94% pel que fa a tots els impostos, taxes i subvencions que rep aquest 

Ajuntament, per tant una molt bona dada, vol dir que hem pogut fer una previsió molt 

acurada i que s’ha acabat corresponent amb la realitat. 

Tanmateix encara falta tot el període dels tres últims mesos de l’any, que hi ha taxes, hi 

ha liquidacions, per exemple penso ara també en les escoles municipals, que liquiden i 

recapten diners durant els mesos d’octubre, novembre i desembre, que no surten 

reflexats, per tant, augurem una recaptació o una execució d’aquests ingressos per 

sobre del 100%. 

Destacar dins aquest capítol una execució d’un 276% dels ingressos relatius a les obres, 

que nosaltres havíem pressupostat 180.000 tenint en compte la tendència dels últims 

anys, ja veníem anunciant que es detectava una recuperació del sector, vam augmentar 

el tipus impositiu per tal d’igualar-lo a la comarca l’any passat, i això ha repercutit 

positivament a les arques municipals, i cal destacar-ho, ja que a 30 de setembre ja 

portàvem més de mig milió d’ingressos d’aquesta naturalesa. 

Tanmateix, recordar que aquests ingressos són volàtils, són ingressos que el dia que 

l’activitat econòmica cau l'Ajuntament ha de poder fer front a la despesa ordinària i no 

condicionar aquesta mateixa a aquest tipus d’activitat econòmica. 

Pel que fa als ingressos financers, com saben, no demanem cap préstec, per tant és zero, 

vull recordar que des del 2009 no es demana cap préstec per part d’aquesta Corporació, 
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fet que ens ha d’alegrar, que puguem executar tota la despesa sense necessitat de 

recórrer als bancs. 

I finalment respecte als ingressos de capital, bàsicament destacar en el capítol 

d’alienacions, és a dir, el patrimoni que té l'Ajuntament ja venut, bàsicament, s’ha 

reflectit la venda de les parcel·les per valor de més d’1.100.000 euros.  

Pel que fa al capítol de les despeses, comentar-los que respecte al que és el pressupost 

inicial aprovat per aquesta Corporació, l’execució de la mateixa és molt similar a la que 

teníem en el 2017 en el mateix període, però que durant el decurs de l’any van produir-

se modificacions pressupostàries que van acabar augmentant el pressupost en uns 4 

milions d’euros, fruit d’una gestió responsable de les finances, d’un augment dels 

ingressos, que vam decidir, com hem fet cada any, posar en el pressupost i posar al 

carrer com bé diem. 

Per tant, això, si més no, distorsiona a l’hora d’extreure el tant per cent d’execució, ja 

que l’augment es produeix no només de la despesa, sinó de l’ingrés, i per tant s’hauria 

de, com a mínim, contextualitzar, com bé acabo de fer. 

Pel que fa als diferents capítols de despesa, jo voldria destacar, pel que fa a les 

transferències corrents, és a dir, les subvencions que atorga aquest Ajuntament, un 

augment significatiu de l’execució, en aquest període del 2017 executàvem un 7% les 

subvencions que l'Ajuntament dona a les entitats locals, mentre que el 2018 al mateix 

període vam augmentar fins a un 72%. Això és una dada molt bona, això permet donar 

aire, diguéssim, i liquidesa a les entitats locals, i per tant ens hem d’alegrar perquè 

puguin dur a terme amb normalitat la seva tasca, i això al final és fruit d’un programa 

que vam iniciar a finals del 17, i que ja hem anat detallant aquí, perquè ha passat per 

Ple, de modificació del circuit de les subvencions. 

I finalment en el capítol d’inversions, evidentment l’execució si bé és baixa en dades 

percentuals pel fet que he dit, per l’augment de despesa fruit de la incorporació dels 

excedents de l’any passat, podem dir que a nivell quantitatiu es correspon amb la 

mateixa tendència d’anys anteriors. 

Tanmateix sí que aquesta despesa s’ha anat comprometent, cal dir que l’execució té en 

compte quan el proveïdor ja presenta la factura a l'Ajuntament, i no quan l'Ajuntament 

ja ha compromès aquella despesa. 

I finalment, per donar una dada, jo penso que bona també, que és símptoma de la bona 

salut financera, estem a més d’un 93% de pagaments realitzats respecte a la despesa 

reconeguda. Això també facilita la feina als proveïdors que treballen amb aquest 

Ajuntament, de poder cobrar aquelles tasques que realitzen. 
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Moltes gràcies. 

Sra. Cuello: Bona nit. Des de Promoció Econòmica us informem sobre el Pla 3000. A la 

propera Junta de Govern s’aprovarà la convocatòria del Pla 3000 i en referència a 

aquesta convocatòria s’han incorporat els següents canvis: 

Primer, la durada mínima dels contractes serà de sis mesos. 

I segon només es subvencionaran els contractes de treball retribuïts amb un salari 

mensual mínim brut de 1.000 euros més el prorrateig de les pagues extres 

extraordinàries.  

Per altra part, al catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, hem fet dues 

sol·licituds: 

Estructures bàsiques supramunicipals per serveis locals d’ocupació, que s’han sol·licitat 

una subvenció per la prospecció d’empreses. S’ha fet un conveni amb l'Ajuntament de 

Vilassar de Dalt per a la contractació d’un servei de prospecció d’empreses als dos 

municipis. En el cas de Premià de Dalt, té la finalitat d’implantar el model de 

competències professionals i el disseny d’ofertes de feina. 

El programa el lidera l'Ajuntament de Premià de Dalt. 

Per altra part, l’altra sol·licitud ha sigut el projecte específic per a la dinamització del 

mercat de treball local. 

Coño, tira para arriba, espereu un moment. Ara! 

S’ha sol·licitat una subvenció per dur a terme un programa de coaching individual i 

grupal per a aturats majors de 45 anys per a l’èxit en la recerca de feina. Programa 

d’acompanyament a la millora de l’ocupabilitat de persones aturades majors de 45 anys. 

Bona nit i moltes gràcies. 

Sra. Julià: Bona nit. 

En primer lloc, des de la Regidoria de Salut, agrair a l’entitat Oncolliga d’aquí de Premià 

de Dalt per la setmana que ens ha ofert plena d’activitats, i que ens ajuda a sensibilitzar-

nos en la malaltia del càncer, i estar aquí en el poble podent fer aquesta tasca tan 

important. 

En segon lloc, des de la Regidoria d’Igualtat, informar-vos que per al 8 de març, i amb 

motiu de la vaga feminista, la Regidoria d’Igualtat està treballant per poder sortir d’aquí 
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de Premià de Dalt amb un autobús ple de dones cap a la manifestació de Barcelona i 

adherir-nos a aquesta vaga. 

I finalment informar-vos i convidar-vos el diumenge 24 de febrer, a Sant Jaume i al 

pavelló, celebrarem el Dia de l’Esport Lliure d’LGTBIfòbia, i farem activitats 

pedagògiques i deportives en els dos equipaments. 

Moltes gràcies. 

Perdoneu, això ho fem en col·laboració amb la Crida. Ho volia dir. 

Sr. Medina: Bona nit, en l’àmbit d’Emprenedoria i Innovació, el 28 de març fem la 

Primera Jornada de Capacitació Empresarial de Premià de Dalt.  

Per fer-ho hem contactat amb empreses referents amb seu a Premià de Dalt, amb les 

quals farem una jornada de capacitació per a 25 PIMEs, també de Premià de Dalt.  

Aquestes empreses ens acolliran a les seves seus, ens explicaran els seus èxits i 

iniciatives, també fracassos, perquè s’aprèn de tot el procés, en temes tan rellevants 

com internacionalització, màrqueting, operacions, innovació, gestió de talent, etcètera.  

Per una banda, volem aconseguir dos objectius, un crear vincles i sinergies en el teixit 

d’empreses de Premià de Dalt; s’ha donat el cas que en jornades de capacitació com 

aquesta, que són força innovadores, proveïdors que s’anaven a buscar inclús en altres 

autonomies, els trobaves al costat de casa, els tenies al costat de casa i no et coneixies. 

I per un altre, és alleugerir a les empreses que comencen d’un camí que ja han fet les 

empreses grans, i en poden aprendre molt d’aquest contacte i d’aquesta orientació. 

Per una altra banda, el 10 de març inaugurem al nostre museu l’exposició “Dones: de la 

ruptura a l’actualitat”. És una exposició que va per una banda de fites històriques clau 

en l’àmbit social, esportiu, científic, artístic, literari, d’emprenedoria, realitzades per 

dones al llarg de la història, i que en el seu moment han trencat i han fet avançar la 

societat. També va de dones referents actuals en tots aquests àmbits, va de drets, va de 

gènere, va també de violència. 

Aquesta exposició parla en definitiva de l’odissea de la dona fins als nostres dies per 

assolir la igualtat amb l’home. Malauradament, exposicions com la nostra segueixen 

sent necessàries i d’extrema actualitat. 

El concepte de l’exposició s’ha creat treballant durant mesos amb la Regidoria 

d’Ensenyament, la Regidoria de Salut, Benestar, Família i Igualtat, la Regidoria de 

Comunicació, Govern Obert i Transparència, la Regidoria de Promoció de la Vila i el 

Museu de Premià de Dalt.  
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En l’exposició, per acabar, obviem expressament l’àmbit polític, que podria ser-hi, però 

independentment jo vull aprofitar per enviar la nostra solidaritat a la diputada Jenn Díaz, 

pel que implica el seu testimoni de l’altre dia al Parlament, i també la nostra solidaritat 

a les preses polítiques que inicien amb els seus companys aquesta setmana un judici al 

qual podríem posar molts, molts adjectius. 

Moltes gràcies. 

Sra. Duran: Bona nit. 

Des de la Regidoria d’Ensenyament, i treballant en xarxa, ens agrada molt treballar en 

xarxa, amb Serveis Socials, Joventut i Promoció Econòmica, treballem un projecte de la 

UFEC, que és la Unió Federació d’Esports de Catalunya, Insersport, és un projecte per a 

joves vulnerables i amb discapacitat. Per donar formació i sortida de treball a través de 

l’esport amb títols d’àrbits de diferents esports com el futbol sala, el bàsquet i el vòlei. 

Donarem més dades endavant, perquè estem treballant ara, i ja direm la participació 

que faran al municipi. 

I des de la Regidoria de Cultura i Entitats, informar-vos del concert teatralitzat Octubre, 

cançons per la llibertat, a la Societat Cultural Sant Jaume el dissabte 16 de febrer, és 

aquest dissabte, a les 19 hores, i esperem que us agradi. 

Moltes gràcies. 

Sra. Fernández: Hola, bona nit. 

Bé, des de la Regidoria de Participació dir que estem acabant el procés participatiu 

juvenil, que hem treballat en xarxa amb Ensenyament i amb Joventut, i bueno, hem 

rebut 41 propostes de joves, i ara estan fent la votació d’aquestes propostes, que s’han 

reagrupat i s’han valorat tècnicament i n’han quedat set. 

Ara estan fent la votació i el mes vinent us direm quina proposta és la que ha guanyat, 

que voten ells mateixos. 

I des de la Regidoria de Cooperació, dir-vos que aquest diumenge 17 de febrer es 

presenta una associació, l’Associació Projecte Tabassaye, és una associació assistencial, 

que de moment, fins ara, el que ha aconseguit és que una petita aldea estiguin tots els 

seus habitants mutualitzats. Vull dir que puguin accedir als serveis mèdics, que tinguin 

accés al metge. I el que pretenen ara és continuar treballant en temes educatius amb 

ells. Fan una presentació el diumenge 17 de febrer a les 12.30 al teatre Sant Jaume, hi 

ha actuacions musicals, de l’Andrea Mir, Moniato, Sweet Angie i Catacasa, que hi ha 

música africana. 
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Després hi ha un dinar solidari, que el preu del dinar són 10 euros, que es farà al pati de 

Sant Jaume, i us convidem a tots a venir, tant a la presentació com al dinar solidari. 

Gràcies. 

Sr. Alcalde: Bueno, jo volia comentar dos aspectes a nivell de comarca que afecten 

també Premià de Dalt.  

El passat mes de gener el Consell Comarcal va fer una de les contractacions més grans 

de la història dels 30 anys del Consell Comarcal. Va poder contractar 62 persones amb 

un esforç important per part de l’estructura del Consell Comarcal, 62 persones que 

estaven a l’atur, de la nostra comarca, en col·laboració amb 20 ajuntaments, dels quals 

quatre d’aquestes persones són del nostre poble. Tres que treballaran aquí a 

l'Ajuntament i una que treballarà al Consell Comarcal.  

Després, la passada setmana, vam tenir la visita del conseller d’Interior, per tota la 

problemàtica de seguretat a nivell de comarca i a nivell de país, que és un tema que a 

tots els alcaldes i alcaldesses, va haver-hi una reunió d’alcaldes per poder buscar 

mesures, solucions que puguem per minimitzar els efectes de la inseguretat que hi ha 

els darrers anys a la nostra comarca i al nostre país. 

D’aquesta reunió, hi ha diverses mesures per part de Mossos d'Esquadra de voler doncs 

implementar, que ja les estem tenint des de fa un temps, com pot ser el reforç de la 

vessant científica, la facilitació de càmeres de seguretat a molts municipis que no en 

tenen o que no tenen Policia Local per poder instal·lar les càmeres de seguretat. Va 

també de reforçar l’aspecte, hi haurà 500 mossos més el proper mes de juny, perquè la 

formació d’un mosso d’esquadra o de qualsevol policia, estem parlant d’un any i mig, 

aquí no hi ha interins, com en altres, com Ensenyament o com altres àrees, que podem 

comptar amb interins, hi ha un any i mig de formació, i 750 que hi haurà l’any que ve, 

també, de nova promoció de Mossos d'Esquadra. 

D’entrada, també, es va posar, també, com a exemple l’actuació pilot que hi ha a Premià 

de Dalt, de la possibilitat de contractar seguretat privada, que fa un any que estem 

treballant en aquest ajuntament, doncs, que el que hem anomenat els serenos, aquesta 

contractació de seguretat privada, amb horari nocturn, que complementa la Policia 

Local i coordina la pròpia Policia Local, amb intenció de minimitzar els efectes de 

qualsevol robatori, acte vandàlic i/o temes d’incivisme. 

Aquest mes s’han començat a incorporar i la idea és que entre març i abril tinguem 12 

serenos repartits per tot el territori, les diferents àrees, en aquestes hores nocturnes, el 

principal, que hi ha la majoria d’activitat de robatoris o delinqüencials. 
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Dir que li hem dit sereno perquè, tot i que és vigilància de seguretat privada contractada 

per l'Ajuntament, som el primer Ajuntament que té la possibilitat de fer aquesta 

contractació per vigilància de carrers, en cap cas substitueix la Policia Local sinó que la 

complementa, i dir-vos que el fet aquest és de dir-ne serenos, en la seva època el sereno 

era amable amb els veïns però contundent amb els delinqüents o vàndals o incívics que 

hi havia, i assimilar-ho d’aquesta manera. 

Són gent, a diferència d’altres municipis, que han anomenat serenos a plans d’ocupació, 

gent que ocupen, que estan a l’atur, per vigilar a les nits, considerem que fer plans 

d’ocupació amb horari nocturn no és gaire adequat, i crec que és una mica imprudent, i 

aquestes persones que estan a les nits són vigilants de seguretat amb preparació per fer 

qualsevol actuació, no és la intenció, no és l’objectiu, l’objectiu és dissuassori, que 

aquests delinqüents no vinguin a la nostra població, fer aquest efecte dissuassori, entre 

el sistema de seguretat de Premià de Dalt, amb tres patrulles d’agents de policia, amb 

els serenos i amb el sistema de càmeres de seguretat que tenim instal·lat a totes les 

entrades i sortides lectores de matrícules. 

Per tant, aquesta prova pilot que tenim a Premià de Dalt l’estan seguint molts municipis, 

no només de Catalunya sinó de tot l’estat, per veure ja l’evolució que tindrà, i que estan 

fent seguiment també des del Departament d’Interior. 

Agrair la confiança dipositada a Premià de Dalt per fer aquesta prova pilot, que portem 

temps treballant, i el fet que els recursos que destinem a seguretat no són recursos que 

venen d’una altra àrea, sinó que són recursos, com deia el regidor, ara el mes que ve 

farà 10 anys que vam demanar l’últim préstec, doncs el que abans destinàvem a pagar 

als bancs doncs en aquest any ho destinem a seguretat. 

Doncs bé, passem a preguntes. Preguntes presentades en primer lloc pel Partit Popular, 

la número 9, i us demano això, pregunta-resposta. 

 

PRECS I PREGUNTES 

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 
 
9. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA COMPRA DE SOFTWARE. 
(PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E2019001175, DE DATA 01/02/2019) 

Sr. Ruffo: Bueno, farem alguna contrapregunta però... no passa res. 

Sr. Ruffo: “¿Por qué motivo el ayuntamiento compra licencias de Office mediante 

terceros y no directamente a Microsoft?” 
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Sr. López: Hola, bona nit. Pel mateix motiu que l'Ajuntament compra qualsevol altre 

tipus de producte a tercers. Vull dir, perquè aquestes empreses tenen els seus 

distribuïdors, i l'Ajuntament fa amb aquests distribuïdors per poder fer l’adquisició, en 

aquest cas, d’aquestes llicències. 

10. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL MAL FUNCIONAMENT DEL 
SISTEMA DE NOTIFICACIÓ I REPARACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC. (PREGUNTA NÚM. 
2, R.E. E2019001175, DE DATA 01/02/2019) 

Sr. Ruffo: “¿Es consciente el concejal responsable que este servicio no está cumpliendo 
con lo acordado en cuanto a reparaciones de alumbrado?” 

Sr. Font: Soc conscient perfectament del que fa l’empresa que està contractada. 

Va haver-hi uns problemes que ja us vaig dir l’altra vegada, que va ser la caiguda de la 

pàgina web, i després de festes hi ha hagut un altre problema i es pot haver retrassat 

alguna llum en algun moment concret, que ha sigut que a l’encarregat l’han operat i està 

de baixa. 

El qual ha comportat que en un moment determinat hi pugui haver alguna llum que 

trigui una mica més. De totes maneres us diré que aproximadament s’estan canviant 25 

bombetes, 25 per setmana. 

A part que s’ha fet un canvi massiu de bombetes perquè, com bé sabeu, les bombetes, 

normalment, en molts llocs, es van posar, les bombetes tenen una duració, i què passa, 

que quan se’n fon una al cap de vuit dies es fon l’altra i al cap de quinze dies se’n fon 

una altra. I ja s’ha fet un canvi de bombetes, s’han fet a les pèrgoles, se n’han fet al 

centre i se n’han fet al barri del Remei. 

Però quan hi ha una farola sola, si a lo millor tarden dos dies, que és el que està estipulat, 

i en tarden tres, pues bueno, tampoc és el gran problema i el gran incompliment que 

fan. Mai s’ha quedat un carrer sense llum, i si s’ha avisat a la policia, perquè el millor és 

avisar la policia a la nit, perquè quan s’envia un mail o es truca, la majoria de vegades es 

diu “és que no hi ha llum”, i llavors quan venen no és veritat, una bombeta fosa no té 

una urgència. Un carrer apagat, són dues hores per venir-ho a reparar.  

I això es compleix. 

Sr. Ruffo: Bueno, més que res, perquè, si un fa una volta per segons quins llocs del 

municipi, es veuen fanals sense lluminària, es veuen fanals que estan encesos tot el dia. 

Un veí ens va fer arribar una reclamació el dia 13 de desembre de 2018, d’un fanal que 

estava encès. I ens va dir que va fer la reclamació. Bueno, la reclamació el dia 4 de gener 

del 2019... 
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Sr. Font: Un fanal que estava encès? 

Sr. Ruffo: Tot el dia, durant dos mesos. No, no, n’hi ha vàrios, però hem fet la prova en 

un. Nosaltres fem la reclamació el 4 de gener del 2019 i avui, casualment avui, l’arreglen, 

no? Ens notifiquen que l’arreglen, no? Vull dir que no és un servei de dues hores ni de 

48 hores, que se’n va a dos mesos, pràcticament. 

Sr. Font: Dubto que un fanal pugui estar encès. Un fanal. O està encès un carrer, perquè 

no hi ha cap interruptor que només encengui un fanal. Però bueno, si vostè ho diu... 

Sr. Alcalde: Escolta, si hi ha algun tema aquí... 

Sr. Ruffo: Ho dic jo perquè així és. 

Sr. Font: No, no, jo no ho sé, a mi no m’ha arribat cap queixa d’aquestes, ni molt menys. 

Sr. Alcalde: Molt bé. 

11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ PER A LA 
REPARACIÓ I LA INSTAL·LACIÓ DE FANALS. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E2019001175, DE 
DATA 01/02/2019) 

Sr. Ruffo: “¿Por qué motivo se ha contrato a la empresa “Ledinbox Led Light Technology” 

para la reparación e instalación de farolas cuando este servicio ya fue adjudicado a la 

empresa Electricitat Boquet?” 

Sr. Font: Aquest servei no va ser adjudicat a Boquet ni molt menys, perquè, com vostè 

sap, a les empreses se’ls pot adjudicar reparacions fins a 15.000 euros. Boquet ho tenia 

exhaurit i s’havien de canviar els fanals que estan a la carretera de l’Enllaç, i es va haver 

de contractar una altra empresa perquè Boquet ho tenia exhaurit, ja. 

Sr. Ruffo: Però una pregunta i ja no faig més contrapreguntes. 

És que és casual que l’administrador d’aquesta empresa que s’ha contractat sigui el 

mateix administrador que Electricitat Boquet. És a dir, s’ha contractat la mateixa 

persona sota el paraigua d’una altra societat, d’una altra SL. És curiós. 

Sr. Font: Jo no estic amb el dallò que és una empresa. Boquet és una empresa i l’altra 

n’és una altra.  

Sr. Ruffo: Però amb el mateix administrador. 

Sr. Font: Però és una altra empresa. 

Sr. Ruffo: Casualitat, segurament. 
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12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA TALA DE DIVERSOS 
ARBRES DURANT LA PODA. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E2019001175, DE DATA 
01/02/2019) 

Sr. Ruffo: “¿Por qué motivo se han talado varios árboles durante la poda anual que se 

está llevando a cabo actualmente?” 

Sr. López: Poden passar per molts motius. Un, que estiguin malalts, altres, com ha sigut 

el cas de la zona de Puigdepedra, perquè estaven massa a prop dels fanals i estaven 

ofegant els fanals i per tant per seguretat i la il·luminació en via pública, doncs vam 

decidir tallar, i alguns altres perquè va ser a petició veïnal d’alguns que els estaven fent 

nosa, i aleshores, des del Departament de Medi Ambient ho van considerar oportú. 

13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PLANTACIÓ DE FLORS EN 
EL MUNICIPI. (PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E2019001175, DE DATA 01/02/2019) 

Sr. Torrens: “¿Qué coste va a suponer al bolsillo de los vecinos de Premià de Dalt la 

plantación de flores en diferentes puntos del municipio, a 4 meses antes de las elecciones 

municipales, cuyo fin es tapar la inactividad de este equipo de gobierno durante esta 

legislatura y prepararse para la campaña electoral?” 

Sr. López: Doncs no costarà més que en els últims dos o tres anys anteriors, en els quals 

no teníem eleccions, i sí que continuàvem amb aquests afers. 

Nosaltres, per si no està al cas, perquè vostè s’ha incorporat a aquest Ajuntament més 

tard, estem adherits al projecte de Viles Florides des de l’any 2011, aproximadament. El 

2012 ja vam tenir els primers convenis amb diferents empreses del sector, i d’aquí del 

municipi, amb el qual ens aportaven flor i planta per nosaltres aprofitar. 

Vam començar a fer els contractes de manteniment cap allà a l’any 2015, amb el qual 

vam externalitzar aquest servei, per tenir una millora substancial i considerable en el 

municipi, amb la qual cosa això ja ho estem aconseguint i assolint.  

Dir que des de fa cap allà l’any 2015, vam iniciar tot aquest procediment de donar color 

al poble, doncs incorporant una sèrie de jardineres al Barri Santa Anna, millorant la 

majoria de places de tot el poble, com podia ser plaça Canigó, al Barri del Remei, vam 

modificar el Parc de Can Figueres, vam millorar també la zona del nucli antic. 

Vull dir que s’ha fet i s’està fent, recordo que quan ens vam adherir al projecte de Viles 

Florides vam assolir una flor, i a hores d’ara en tenim tres. El nostre objectiu és arribar 

fins a tenir-ne quatre, i a ser possible la cinquena. Vull dir, això es fa treballant i fent pas 

a pas tot aquest color i colorit que estem donant al poble, entre altres coses. 
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Sr. Torrens: Sí, bueno, yo habré llegado tarde a este Ayuntamiento, pero usted no ha 

escuchado la pregunta. Le he preguntado por el coste que le va a suponer al bolsillo al 

contribuyente.  

Sr. López: El manteniment, ja l’hi dic, no més que en els últims dos anys, de manteniment 

tenim 10.000 euros de manteniment, i en tenim 30.000 d’inversió. 

 

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

14. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVES A LES 
NOVES OBRES A LA MITJANA DE LA CARRETERA DE VILASSAR. (PREGUNTA NÚM. 1, 
R.E. E000011-2019, DE DATA 01/02/2019) 

Sr. Batlle: “Quines actuacions s’estan fent ara a la carretera de Vilassar respecte a la 

mediana que es va instal·lar un temps enrere? Quina és la previsió?” 

Sr. Font: Les obres que s’estan fent a la mitjana de la carretera de Vilassar de Dalt ja 

estan acabades, i estan en ple funcionament. El que s’ha fet és evitar els problemes que 

van provocar les primeres, és una obra de la Diputació, s’han allargat la mitgera, s’han 

deixat més passos, és una zona escolar, s’han posat uns badéns petitons i s’ha fet la 

central remuntable. És el que podeu veure perfectament, com ja heu pogut transitar per 

allà ja fa tres dies. 

Sr. Batlle: I la pregunta, avui se’ns ha fet arribar l’expedient de les obres, si ens poguéssiu 

fer arribar l’anterior expedient. 

Sr. Font: Quan vulgueu, passeu. 

Sr. Batlle: També tenim una pregunta i és bàsicament per què s’ha tardat tant a realitzar 

les noves obres? 

Sr. Font: Perquè no és un tema de l'Ajuntament sinó que era un tema de la Diputació, i 

a més et puc dir per què s’han retrassat molt les obres, i inclús ens van dir que si 

nosaltres teníem alguna empresa que coneguéssim de per aquí, perquè ells l’hi 

poguessin adjudicar, perquè amb aquesta nova llei que no poden adjudicar fins als 

40.000 euros, a la que sobrepassen, no tenien empreses, i les tenien totes exhaurides 

de l’any passat. Per això s’ha fet a primers d’aquest any, per poder contractar una 

empresa, perquè no en tenien cap que poguessin contractar. 

Sr. Batlle: Gràcies. 
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15. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVES A LES 
MESURES DE PACIFICACIÓ AL CARRER JOSEP MARIA DE SAGARRA I L’ELABORACIÓ DE 
PLANS D’ACCESSIBILITAT I MOBILITAT. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E000011-2019, DE 
DATA 01/02/2019) 

Sr. Batlle: Bé, bàsicament ja vam comentar-ho a l’anterior Ple. I és quines mesures s’han 

dut a terme en aquest carrer. 

Sr. Batlle: “Quines mesures s’han pres o es preveu prendre respecte a les problemàtiques 

que vam comentar el darrer Ple, traslladant peticions veïnals, respecte el carrer Josep 

Maria de Segarra i voltants? 

Hi ha alguna novetat respecte a l’elaboració dels plans d’accessibilitat i mobilitat del 

municipi? Com està avançant la qüestió i quines són les previsions actuals?” 

Sr. Font: Al carrer Josep Maria de Sagarra s’han posat uns testos, unes macetes al costat, 

per treure els vehicles que aparcaven en allà, que era un problema per passar cotxes, 

era un verdader problema, i cotxes que havien de tirar enradere, i el que s’ha fet és 

treure l’aparcament d’allà, que és pacificar el tros aquest d’aquí. Jo no tinc cap queixa 

de cap veí, sinó al contrari, llavors, no sé quines queixes poden tenir vostès.  

Sr. Batlle: Simplement, a nivell de velocitat, també i d’aparcament a l’hora d’entrades i 

sortides de les escoles. De totes maneres, estem en contacte, si vol li passem les queixes 

dels veïns. 

Sr. Font: Pràcticament ha tingut tancat aquest carrer la majoria de dies després de 

festes, perquè han estat fent obres i estan acabant encara tot el que és la zona 

d’enterrament de les obres que està fent Fecsa-Endesa per treure els pals d’allà. 

Els discos estan posats, la gent, allò és excepte veïns, o sigui, no pot passar ningú per allà 

i pujar amunt. 

Sr. Batlle: Però bueno, la gent passa. 

Sr. Font: Allavòrens tornem una altra vegada al de sempre, que s’ha de tocar la butxaca, 

perquè esclar, altra manera no hi ha de poder-ho solventar. 

Sr. Batlle: Bueno, estarem atents. Hi ha la segona pregunta que s’ha fet. Tenia com una 

subpregunta, amb temes d’accessibilitat i mobilitat. 

Sr. Font: Amb el tema de mobilitat em sembla que l’altra vegada ja els vaig dir que hem 

estat treballant amb el que hi havia fet per l’Oliver Torson i que aquest any està previst 

demanar un pla de mobilitat a la Diputació de Barcelona. 
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16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA 
SENYALITZACIÓ I LA PODA D’ARBRES. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E000011-2019, DE 
DATA 01/02/2019) 

Sr. Batlle: “Quines mesures s’han pres respecte a la poda d’arbres i a la senyalització 

d’aquesta?” 

Sí, bueno, bàsicament la part del Partit Popular em queda més o menys contestada, que 

l’has contestat abans, i respecte doncs a la previsió de la senyalització, sobretot perquè 

bàsicament el 29 de gener ens trobem uns cartells com aquests a la part de la Riereta i 

la Riera de Sant Pere, els cartells diuen que està prohibit estacionar a partir del 29 de 

gener, però els cartells es col·loquen a la una del migdia, quan fica que és de 7 a 14. 

Sr. López: No sé, en principi, les instruccions sí que eren de posar l’avís previ, com fem 

normalment, sobretot amb el tema de la Riera, perquè és un carrer molt transitat. Vull 

dir, sí que és cert que aquest any, doncs, sempre han fet, els últims anys, ha sigut la 

pròpia brigada qui ha fet això, i aquesta feina, això ho ha tingut per la mà. 

L’empresa aquesta contractada aquest any, la veritat és que no s’imaginava que el tram 

que havien d’actuar tenia el trànsit que realment té, i sí que els hem tingut de donar 

suport amb la policia per tenir que controlar el trànsit, perquè cada mitja hora havia de 

parar l’empresa, deixar de banda perquè passés el bus, vull dir han sigut una sèrie de... 

que l’empresa realment no ho tenia del tot previst, i va tenir algun ensurt que bueno, 

que de mica en mica els vam tenir que controlar, i ells no van poder assolir, però sí que 

va ser a l’inici una mica problemàtic en aquest sentit. 

Sr. Batlle: Nosaltres bàsicament demanaríem una mica de previsió, bàsicament, perquè 

es penja el mateix dia, el veí que té el cotxe aparcat allí... 

Sr. López: Algú va quedar, se li va quedar penjat i no ho va fer, perquè la previsió la 

teníem. 

Sr. Batlle: I després penso que a nivell de logística també és molt més lògic, per exemple, 

primer es va fer la part de la Riera de Sant Pere, i després es va fer la Riereta. Si tu penges 

aquest cartell a les dues bandes, i un carrer no el fas fins al dia següent o dos dies 

següents. 

Sr. López: Ja ho vam detectar.  

Sr. Batlle: potser és més pràctic penjar només cartells a la Riereta i després treure’ls i 

penjar-los a l’altra banda. 
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Sr. López: Vam detectar algun tipus d’inconvenient i vam intentar saldar-ho sobre la 

marxa, però sí que és cert que hi va haver una miqueta d’enrenou a l’hora de rodar per 

aquí. 

Sr. Batlle: Que es tingui en compte, gràcies. 

17. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVES A LA 
IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE “NO PUC ESPERAR!”. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. 
E000011-2019, DE DATA 01/02/2019) 

Sr. Batlle: “S’està implementant el projecte? Quines mesures s’han aplicat o iniciat 

d’ençà de la seva aprovació? Quina és la previsió?” 

Sra. Julià: Hola, bona nit. Doncs de fet està implementat ja, en la web de No puc esperar, 

del projecte, ja surten tots els equipaments de Premià de Dalt en què es dona aquesta 

cobertura, i de fet es va convidar els establiments de Premià de Dalt a participar d’aquest 

projecte, i no hem obtingut cap resposta. En principi amb els equipaments de Premià de 

Dalt creiem ja més els espais i els lavabos de segons quins establiments, doncs bueno, 

que ja dona sortida a aquesta necessitat. 

Sr. Batlle: Bueno, està molt bé, i estarem conjuntament treballant perquè els comerços 

doncs al final s’acabin... Potser a l’hora de promoure és la part més difícil. 

Sra. Julià: Sí, la part privada és la més difícil. 

Sr. Batlle: Però bueno, crec que s’ha de posar empenta. 

Sra. Julià: De fet, Premià de Dalt també és un poble que, pues això, no?, que, com que 

no hi ha tampoc molta afluència de gent a tot arreu, amb els equipaments, que em 

sembla que en total són set, bueno, dones cobertura a una gran part del territori. 

Sr. Batlle: Però sobretot està bé que estigui a l’aplicació, sobretot per si ve gent de fora, 

que no... 

Sra. Julià: Està geolocalitzat, ja, sí, sí. 

Sr. Batlle: Doncs moltes gràcies, seguim treballant. 

Sra. Julià: De res. 

18. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVES A LA 
IMPLEMENTACIÓ DE LA XARXA ANTIRUMORS. (PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E000011-
2019, DE DATA 01/02/2019) 
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Sr. García: “S’està implementant el projecte? Quines mesures s’han aplicat o iniciat 

d’ençà de la seva aprovació? Quina és la previsió?” 

Sra. Escolano: Bé, bona nit altre cop. Des que el vam aprovar, doncs s’han realitzat 

diferents tallers, sobretot a l’Institut, des del punt La Fletxa que tenim a l’Institut, i també 

targetons informatius, així com s’han programat obres de teatre per conscienciar i per 

ajudar a destapar doncs aquests rumors, no? 

Precisament, aquest 2019, a banda del 2018, que ja ho vam fer, aquest 2019 vam 

començar precisament amb Aka, no? També, no només en obert, com he explicat abans, 

sinó també per l’Institut, per començar ja a conscienciar, a més a més, estem treballant 

un projecte que es diu el Contrarumor, que és a través de les xarxes, ja que les xarxes és 

on es disparen molt aquest problema, i estem treballant també amb el Manual 

antirumors de l’Institut Diversitas, que està treballat en col·laboració amb les 

universitats, les dues, l’Autònoma i la Central de Barcelona, i l'Ajuntament de Barcelona, 

també tenim el catàleg de les activitats que fan a través del Diversitas i a través de la 

Diputació, que l’any passat ja vam poder tenir l’ajut de la Diputació per treballar tots 

aquests tallers que vam fer, i aquest any doncs hi comptem igualment, i també estem 

treballant un pla de treball del 2018 que van realitzar la Confederació d’Associacions 

Veïnals de Catalunya, i creiem que té molt bones respostes, i que molts centres escolars 

també han aplicat, amb resultats molt bons, i per tant estem mirant d’aplicar-ho aquí. 

Perquè, a banda dels centres escolars, és important treballar també amb les famílies, i 

treballar amb els amics, fora i dins de l’escola, per tant esteu convidats a venir a 

treballar-ho conjuntament, aquesta és la previsió que tenim aquest any, de seguir amb 

la línia de l’any passat, però augmentar. 

19. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVES A LA 
UBICACIÓ DEL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL. (PREGUNTA NÚM. 6, R.E. E000011-
2019, DE DATA 01/02/2019) 

Sr. García: “Quins eren els avantatges i els inconvenients del canvi de local del Punt 

d’Informació Juvenil La Fletxa, i les repercussions econòmiques i d’altre tipus de 

mantenir-lo o traslladar-lo? Es preveu que continuï en la ubicació actual 

indefinidament?” 

Sra. Escolano: Avantatges, en realitat, no en tenim cap, tenim, al revés, tenim 

inconvenients, costa una mica d’entrar els joves a dintre del Punt d’Informació Juvenil, 

perquè és una entrada múltiple, per tant es fan cursos de català, es fan diverses... i el 

Punt d’Informació Juvenil ha quedat una mica petit. 
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Ara bé, realment el que va passar és que primer van apujar molt el lloguer, estàvem 

disposats a pagar-lo, però després el propietari del local anterior es va negar a llogar-lo, 

per tant el que va fer l'Ajuntament va ser no deixar el poble sense Punt d’Informació 

Juvenil i va buscar, dels nostres equipaments que teníem, un lloc per reubicar-lo, i aquest 

és el lloc on estem. 

Es preveu que continuï en l’actual ubicació? De moment sí, fins que no tinguem una altra 

ubicació disponible. En principi ens agradaria trobar una ubicació millor. 

Sr. García: Entenc que la ubicació anterior no ha canviat d’opinió i no deixa posar-lo allà. 

Sra. Escolano: Exacte. 

20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES 
CONTRACTACIONS PER URGÈNCIA. (PREGUNTA NÚM. 7, R.E. E00011-2019, DE DATA 
01/02/2019) 

Sr. García: “Quin és el motiu que justifiqui la urgència de les darreres contractacions que 

s’han tramitat per aquest tipus de procediment?” 

Aquesta és una pregunta que hem fet en altres ocasions perquè és una cosa que es 

repeteix i considerem que no hauria de ser així. 

Sr. Font: Bé, com vostè sap, tot el que ha vingut aixís contractat per urgència, casibé 

totes venen del romanent que es va aprovar en aquí, en el qual es va poder disposar al 

mes de juliol. Quan es disposa d’aquest temps, s’han de fer tots els projectes, s’ha de 

tirar tot endavant, s’han de buscar on es posa, on s’inverteix, et venen les vacances, 

juliol i agost, entrem a setembre, el 15 de setembre es comença a tirar endavant, i tot 

això s’ha d’aprovar abans del 31 de desembre, si no, no es poden tirar endavant. 

Tot lo que s’ha fet tot està informat pels tècnics i demanant la urgència, precisament 

per aquest motiu, perquè si no es fa es quedaria penjat. 

Sr. García: Però, bueno, simplement, en aquestes actuacions, en dues, com a mínim, 

que hem analitzat darrerament, se sabia des de fa molt de temps que s’haurien de fer 

aquestes actuacions, per tant s’havia d’esperar realment el romanent o es podia haver 

fet anteriorment sense haver de fer-ho per urgència? Aquesta seria la pregunta. 

Sr. Font: Les coses primer s’han de discutir, s’han de tenir els diners, s’ha de sapiguer 

quants són i tenir-los, a partir d’aquí és com es treballa. Mentrestant, no es pot adjudicar 

ni es poden fer les coses al mes d’ara. Ara no sé quin romanent tindré ni sé ni molt 

menys. 



 

91 
 

Sr. García: Ho dic parlant de dos casos en concret. El Premià Media se sabia que seguiria 

contractant-se, ja l’anterior vegada es va contractar per urgència, quan ja se sabia que 

es volia continuar, i en el cas de la seguretat privada, si s’estava treballant des de fa un 

any, tampoc acabem d’entendre per què s’ha d’esperar el romanent quan ja estava 

previst. 

Sr. Font: Tot el que s’ha contractat per urgència està informat pels tècnics i pel motiu 

per què es contracta.  

Sr. Alcalde: Si vols seguretat privada, això ho sé, ens van autoritzar al desembre, i tot el 

procés de contractació, que entenem que és un tema per urgència poder contractar al 

més aviat possible més seguretat, amb la situació que tenen molts veïns. Per això està 

perfectament justificat. 

21. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVES A LA 
CONTRACTACIÓ DE SEGURETAT PRIVADA. (PREGUNTA NÚM. 8, R.E. E00011-2019, DE 
DATA 01/02/2019) 

Sr. García: Eren preguntes de dubtes que teníem quant a aquest procediment. 

Sr. García: “S’han contractat ja les persones que faran funcions de seguretat privada al 

municipi?” 

Sr. Tintoré: Sí. 

Sr. García: Val, aquí, llavors, el dubte va lligat a la següent. 

Sr. García: “De quina forma s’ha fet la contractació?” 

Ens referim també a si es feia persona per persona o es feia una empresa de seguretat 

privada, que entenem, pel que s’ha dit, que és una empresa. 

Sr. Tintoré: És una empresa de seguretat privada, com bé ha dit l’Alcalde, autorització 

en ferm no la tenim fins al mes de desembre, problema prioritari, i per tant doncs el que 

s’ha fet és un contracte menor, perquè poguessin començar ja el servei, i després ja s’ha 

fet la licitació per contractació pública. 

Sr. García: És a dir, s’ha fet primer un contracte menor i després la licitació. I això 

implicarà algun canvi? Perquè la licitació entenem que està en tràmit ara mateix. 

Sr. Tintoré: Sí, correcte. El que pot ser és que guanyi una altra empresa. 
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Sr. García: Per això ho deia. Bé, llavors, en el cas que guanyi una altra empresa, aquest 

segon procediment, les persones que ja han començat a treballar seguirien o això 

dependria de l’empresa? 

Sr. Tintoré: Són empreses diferents. 

Sr. García: Per tant, el contracte, per aclarir-nos, el contracte menor, aquestes persones 

estan treballant amb aquest contracte menor fins quan, i quan començarien a través de 

la següent empresa, si és la mateixa? 

Sr. Alcalde: En un contracte menor contractes una bossa d’hores, i això ho administra la 

Policia Local de la manera que cregui convenient, es fa un contracte menor fins a 15.000 

euros, i després s’ha fet un contracte major, que és la licitació en aquests moments, fins 

a 100.000 euros. Contractem hores i al final la policia decideix quines hores, quins 

horaris i quin amplia. Per tant, és com tenir un saldo d’hores que administrem de la 

manera que considera la policia més eficient, per tenir el màxim de gent repartida pel 

diferent territori. S’ha dividit el poble en quatre zones, i aquestes quatre zones, per 

poder donar cobertura a les quatre zones, amb el contracte menor d’una manera, però 

amb el contracte major esperem tenir aquestes dotze persones ja també vigilant aquest 

aspecte. 

Sr. García: “ Quins requisits i característiques es demana que compleixin les persones que 

faran aquesta funció?” 

En el sentit de si són persones professionals de la seguretat o són persones... 

Sr. Tintoré: Vigilants o auxiliars de seguretat privada. 

Sr. García: Afegeixo, són persones del poble, o pot ser que no ho siguin? 

Sr. Tintoré: No. Són vigilants privats d’una empresa, en aquest cas. 

Sr. García: Val, és que havíem entès que sí, perquè en algun moment s’ha anunciat com 

que eren persones del poble. 

Sr. Tintoré: On s’ha anunciat, això? 

Sr. García: Bueno, havíem entès això, però vaja. 

Sr. Costa: És que jo vull matisar una cosa, senyor regidor, perdoni. Com que aquesta 

contractació l’he portat també amb el senyor regidor, nosaltres contractem un 

proveïdor que és una empresa de vigilància de seguretat privada, no contractem 

directament persones. Aquesta plantilla de cadascuna de les empreses, que cap d’elles 

és de Premià de Dalt, pot tenir o no, com qualsevol altra empresa de l’estat, persones 
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de Premià de Dalt. Això no és discrecional de l'Ajuntament que siguin de la població o 

no. En cap cas, recordo, i puc donar fe, que s’hagi anunciat així, almenys per part de les 

institucions del Govern municipal, perquè seria impossible, perquè contractem una 

empresa que pot tenir o no una plantilla amb gent o no de Premià de Dalt.  

Sr. García: Bueno, en algun cas es donava a entendre això, però ja us ho farem arribar. 

Sr. García: “Quina és la previsió de continuïtat del servei?” 

Sr. Alcalde: Com deia, estem en prova pilot, i la idea és fins a tenir aquesta prova fins al 

mes de juny, i a partir del mes de juny valorar juntament amb policia, amb Mossos, amb 

el Departament d’Interior, la continuïtat d’aquest tipus de serveis o la modificació. 

Dir-te això, que aquesta, això que dèiem, que el que sí que han de ser gent preparada a 

diferència d’altres municipis, com Santa Coloma, o altres, que han anunciat també 

sereno, a Santa Coloma estem parlant de plans d’ocupació de majors de 45 anys que es 

posen a vigilar per la nit. És totalment diferent, no té cap vinculació amb Interior, i els 

únics que tenim autorització d’Interior som Premià de Dalt, perquè quedi clar aquests 

comparatius que s’han fet amb altres municipis, són agents cívics sense preparació. 

Aquests que hi ha, la prioritat és que estiguin preparats per poder actuar en qualsevol 

circumstància que hi hagi, doncs que pugui ser delictiva de nit, sempre coordinats per 

les patrulles municipals i en connexió, en comunicació amb les tres patrulles que van 

donant voltes de Policia Local en aquestes hores.  

Sr. García: Només per concretar i acabo, simplement es podria fer una modificació 

d’aquest servei, que dura fins al juny, o seria fer un contracte de zero, o nou, quina és la 

previsió en aquest sentit? 

Sr. Alcalde: En principi l’autorització la tenim fins a juny, el fet és que podríem ampliar-

ho, podríem fer una nova contractació, el que creiem convenient a partir d’aquell 

moment. 

Sr. García: Més que res, perquè havíem llegit que no hi havia possibilitat de pròrroga, i 

entenem que si hi ha unes persones que només treballen per sis mesos estaria bé que 

es pogués tenir una possibilitat de pròrroga perquè no es contractin persones només 

per sis mesos. Curiosament venen eleccions... 

Sr. Alcalde: Hi ha una dotació econòmica que és la que hem d’aplicar durant aquest 

termini de temps, després hauríem de fer una nova contractació. Sempre que no hi hagi 

inconvenient. 
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Molt bé, doncs, en aquest punt donem per acabat el Ple, com és habitual, ara al final del 

Ple ens acostem al públic, qualsevol pregunta, consulta, problemàtica, doncs estem 

disposats a atendre’ls, aquí donem la cara a nivell vostre. 

Gràcies. 

 

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dona per finalitzada la sessió, essent les 

22 hores del dia 11 de febrer del 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  

La Secretària                                                              L’Alcalde 

Sra. Mireia Boté i Massagué           Sr. Josep Triadó i Bergés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


