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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
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ORDRE DEL DIA 
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ALCALDIA 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 2). 
 

2. Despatx Oficial. 
 

BENESTAR I FAMILIA 

3. Aprovació inicial del Reglament regulador del servei d’allotjament temporal 
d’urgència de Premià de Dalt.  

 

PATRIMONI 

4. Adscripció del local núm. 5, situat al carrer de les teixidores núm. 5 baixos 2a, 
propietat de l’Ajuntament de Premià de Dalt a la societat mercantil “La Pinassa, 
Promocions i Serveis, S.A.”. 

 

PLA DE BARRIS 

5. Aprovació de les bases reguladores específiques per a la concessió d’ajuts 
extraordinaris per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis i de la 
instal·lació d’ascensors en els edificis privats inclosos dins l’àmbit delimitat pel 
Pla de Barris de Premià de Dalt. 

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

6. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa al dret a 
l’empadronament. (R.E. E2019002280, de data 01/03/2019). 

 
7. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a la incorporació de Premià 

a la zona 1 de l’ATM. (R.E. E2019002280, de data 01/03/2019). 
 

8. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt de denúncia a les campanyes i 
missatges d’odi masclista. (R.E. E2019002280, de data 01/03/2019). 
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INFORME DE REGIDORIES 
 
HISENDA 
 

- Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei 
Orgànica 2/2012, en el 4rt trimestre de 2018. 
 

 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 
 

9. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa als símbols inconstitucionals en els 
llocs públics. (Pregunta núm. 1, R.E. E2019002279, de data 01/03/2019). 
 

10. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la publicitat en llocs públics 
incomplint les ordenances. (Pregunta núm. 2, R.E. E2019002279, de data 
01/03/2019). 
 

11. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la il·luminació en el Camí del Mig. 
(Pregunta núm. 3, R.E. E2019002279, de data 01/03/2019). 
 

12. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a les obres en el Camí del Mig. 
(Pregunta núm. 4, R.E. E2019002279, de data 01/03/2019). 
 

13. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la iniciativa del “Dia de la Tapa”. 
(Pregunta núm. 5, R.E. E2019002279, de data 01/03/2019). 
 

14. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la bandera nacional. (Pregunta 
núm. 6, R.E. E2019002279, de data 01/03/2019). 
 

15. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la privatització de la seguretat. 
(Pregunta núm. 7, R.E. E2019002279, de data 01/03/2019). 
 

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

16. Preguntes del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatives a la urbanització del 
solar de Can Verboom. (Pregunta núm. 1, R.E E2019002280, de data 
01/03/2019). 
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17. Preguntes del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatives als abocaments al 
Parc de Can Figueres. (Pregunta núm. 2, R.E. E2019002280, de data 01/03/2019). 

 
18. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la desaparició del 

llaç de la façana de l’Ajuntament. (Pregunta núm. 3, R.E. E2019002280, de data 
01/03/2019). 
 

19. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa al nombre d’obres i 
nous enjardinaments fets aquest any. (Pregunta núm. 4, R.E. E2019002280, de 
data 01/03/2019). 
 

20. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa al ressalt de la 
Carretera d’Enllaç. (Pregunta núm. 5, R.E. E2019002280, de data 01/03/2019). 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Sr. Alcalde: Bé, bon vespre, comencem. 

Comencem el Ple ordinari del mes de març, amb el següent ordre del dia, dir que dintre 
de les mocions n’hi haurà una d’urgència, que en el seu moment haurem de votar la 
seva urgència. 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 2) 

Ø Sotmeses l’acta número 2 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat 
dels presents sense esmenes.  

 

2. DESPATX OFICIAL 

La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords: 

“La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 4 de març de 2019, va acordar 
el nomenament de les persones que s’indiquen a continuació: 

 
Cognoms i nom 
de la persona 
contractada 

Vigència del contracte 
Règim Categoria 

professional Data inici Data fi 

Reixachs 
González, Lorena 05/03/2019 

Fins a la cobertura de 
la plaça en la forma 
legalment establerta. 

Funcionari 
interí 

Auxiliar 
administrativa 
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Mas Collado, 
Laura 07/03/2019 

Fins finalització 
processos de selecció 
estabilització del 
personal temporal 

Narváez López, 
Tamara 07/03/2019 

06/03/2020 
 Fi Programa 
complementari de 
millora de 
l’ocupabilitat 2019-
2020 

“ 
 

BENESTAR I FAMILIA 

3. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D’ALLOTJAMENT 
TEMPORAL D’URGÈNCIA DE PREMIÀ DE DALT 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

 “En data 30 de juliol de 2018, la regidora de Benestar i Família, va dictar una Resolució que 
acordava iniciar l’expedient d’aprovació del Reglament dels servei d’allotjament temporal 
d’urgència del municipi de Premià de Dalt, i constituïa una Comissió d’Estudi encarregada 
de la redacció de l’avantprojecte del esmentat Reglament, donant compliment d’aquest 
manera a l’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 

Aquest Reglament té per objecte definir les característiques del servei, les persones 
destinatàries i els requisits que aquestes han de reunir per poder-hi accedir, el procediment 
d’adjudicació i els criteris de valoració de les situacions de necessitat d’habitatge, així com 
ordenar el funcionament del recurs. 
 
En data 1 d’octubre de 2018, donant compliment al que preveu l’article 133 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, sobre el procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques, la Junta de Govern Local va acordar dur a terme la consulta pública prèvia a 
l’elaboració del Reglament dels servei d’allotjament temporal d’urgència del municipi de 
Premià de Dalt, a través de la pàgina web municipal amb l’objectiu de recollir l’opinió dels 
ciutadans. 

Durant els 10 dies de tràmit de consulta pública no es van presentar cap suggeriment ni 
aportacions relacionades amb el Reglament dels servei d’allotjament temporal d’urgència 
del municipi de Premià de Dalt 
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En data 11 de febrer de 2019, la Comissió d’Estudi ha donat per acabada la seva actuació i 
ha aprovat l’avantprojecte de Reglament regulador del servei d’allotjament temporal 
d’urgència de Premià de Dalt. 

La potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions Locals en els articles 
4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local; 8.1.a) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim local de Catalunya i els articles 60 i següents del ROAS.  
 
Vist el que estableixen els articles 22.2 d) i 49 de la LBRL, l’article 178 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i el 63 del ROAS quant a la tramitació del procediment d’aprovació de les 
Ordenances Locals, indicant que la proposta del text normatiu s’ha de sotmetre a aprovació 
inicial pel Ple, una vegada adoptada l’aprovació inicial s’ha de sotmetre l'expedient a 
informació pública i audiència dels interessats pel termini mínim de trenta dies per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments. Posteriorment s’ha de procedir a la resolució 
de totes les reclamacions i suggeriments presentades dins de termini i a la seva aprovació 
definitiva pel Ple. En cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment l’acord 
d’aprovació provisional s'entendrà elevat a definitiu, sense necessitat d’ulterior acord de la 
corporació. L’ordenança no entrarà en vigor fins que no s’hagi procedit a la publicació 
íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Vist l’informe jurídic favorable emès per la Secretaria de la Corporació en data 26 de febrer 
de 2019 i en virtut de les competències delegades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament 
mitjançant el Decret de data 23 de juny de 2015, proposo al Ple de la Corporació l’adopció 
del següents  
 

ACORDS: 
 

1. APROVAR INICIALMENT el Reglament regulador del servei d’allotjament temporal 
d’urgència de Premià de Dalt, segons el redactat que s’adjunta a aquesta proposta 
com a Annex. 

 
2. SOTMETRE l’esmentat Reglament a informació pública per a la formulació de 

reclamacions i al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la 
inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. 

 
3. DETERMINAR que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en 

cas de no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial del 
Reglament esdevindrà definitiva.” 
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Sr. Alcalde: Molt bé, jo crec que està prou explicat, és el reglament, és el pas ja final per 
poder doncs posar aquest allotjament que té l'Ajuntament de Premià de Dalt, posar-lo 
en base a aquest reglament, dintre de les necessitats que tinguin famílies de Premià de 
Dalt amb aquesta casuística, poder reallotjar per temes temporals, per temes qualsevol 
problema de violència de gènere, temes que pugui generar, o qualsevol problemàtica i 
emergències en general que pugui haver-hi en aquest habitatge. 

És el pas previ per poder, a partir d’ara, doncs, un cop aprovat aquest reglament, ja es 
podrà assignar aquesta vivenda, i és un element més, dintre de Premià de Dalt, dintre 
de l’habitatge de Premià de Dalt, hi ha aquestes possibilitats, no? 

Teniu comentaris a fer? 

Sr. Ruffo: Sí, gracias, señor Alcalde.  

No nos gustaría tampoco empezar el Pleno sin hacer un recuerdo al atentado que vivió, 
que pasó en Madrid hace quince años, un recuerdo y apoyo a las víctimas de ese 
atentado, que se podría haber hecho antes de empezar el Pleno. Lo hemos echado de 
menos, pero lo hacemos nosotros. 

Dos preguntas a la regidora encargada en este punto. 

En el punto 2, en la página 8 del expediente, pone: “indicarà que la ciutadania i les 
organitzacions que ho considerin adient poden remetre les seves opinions a través del 
web municipal durant deu dies”. 

Una de las preguntas es de qué manera se publicitó para que la ciudadanía pudiera dar 
su opinión y por qué medios se hizo, y en este caso, bueno, hay el anexo 4, que se habla 
de la vivienda de la cual se dispone, y la pregunta es si se tiene previsto aumentar el 
número de viviendas, y en este caso la que tenemos dónde está situada. 

Sra. Julià: A veure si me’n recordo. A veure, això es va publicitar per la web, com es fan 
les publicitats per quan es posa en exposició pública. La vivenda està situada a la 
carretera de Premià de Mar. Què més m’has preguntat? 

Sr. Ruffo: Si es té previst augmentar el número de vivendes d’urgència. 

Sra. Julià: Bueno, ara per ara, ara mateix, no. Estem treballant per poder donar sortida 
i per poder donar més respostes a les situacions d’emergència que pugui haver-hi, 
perquè, evidentment, amb un allotjament no n’hi ha mai suficient, i l’altra pregunta? 

Ja està, veus?, eren tres. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Molt bé, més preguntes o més qüestions? 
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Sr. García: Sí, nosaltres només felicitar que finalment es pugui disposar d’aquest 
habitatge, que ens agradaria que no es trigués tant en aquests procediments, perquè ha 
trigat finalment molts mesos, però almenys per fi el tenim, i demanar doncs això, que 
es pugui aconseguir ampliar el nombre d’habitatges al més aviat possible, dins de la 
mesura del possible. 

També remarcar que, ja que no hi ha hagut cap participació en aquest període, doncs 
ara que s’aprova inicialment i hi ha un període d’al·legacions, que es faci més difusió des 
de l'Ajuntament, que es parli amb les entitats que treballen aquest tema, que se’ls pugui 
fer arribar la proposta per tal que puguin fer esmenes i consideracions, i per tant arribar 
a un reglament que sigui el millor possible. 

I bueno, simplement això. 

Després, també remarcar que quan hi ha altres solucions que es donen a problemes 
habitacionals, no es trigui tant a donar les claus a les famílies destinatàries, perquè 
estem veient que hi ha casos en què tot s’eternitza mesos i mesos quan són persones 
que necessiten un habitatge des de fa temps. 

Gràcies. 

Sr. Alcalde: Molt bé, a vegades l’administració és la que és i ens agradaria que fos més 
ràpida, però tots els processos tenen períodes d’exposició pública. El que ens hem de 
felicitar i felicitar també tota la gent que ha intervingut en aquesta, perquè des de les 
obres que s’han fet de rehabilitació fins a tot el procediment des de Serveis Socials, 
doncs felicitar-nos perquè tenim ja un habitatge per urgències, i també felicitar-nos 
perquè tenim un parc de 45 vivendes de lloguer al nostre poble, per una població, jo 
crec que som dels pobles que té més vivendes de lloguer per habitant, i això, aquesta 
possibilitat que tenen aquí a Premià de Dalt les famílies, en poblacions com les nostres 
no la tenen. 

I felicitar-nos per la tasca que portem fa anys a la Societat Municipal, i a tot plegat 
perquè cada dia anem mantenint un parc d’habitatges que no és fàcil mantenir-lo, en 
condicions, i que tenim oportunitats aquí com ha passat fa poc amb algunes famílies, de 
poder viure amb un lloguer doncs econòmic i amb un increment de lloguer només en 
base a IPC, no en funció dels preus del mercat, que darrerament han sigut doncs 
desorbitats. 

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM, PP i 
CRIDA) dels membres que integren la Corporació. 
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S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per 
unanimitat dels membres presents. 

 

PATRIMONI 

4. ADSCRIPCIÓ DEL LOCAL NÚM. 5, SITUAT AL CARRER DE LES TEIXIDORES NÚM. 5 
BAIXOS 2A, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT A LA SOCIETAT 
MERCANTIL “LA PINASSA, PROMOCIONS I SERVEIS, S.A.” 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

“ANTECEDENTS 

L’Ajuntament és propietari del local número 5 baixos 2a, situat al carrer de les Teixidores 
de Premià de Dalt. El local té una superfície útil de 87,84 m2 i la seva naturalesa jurídica 
el qualifica com un bé de domini públic. 

Actualment aquest local no es destina a cap ús ni servei públic amb caràcter permanent. 
Tanmateix, requereix d’un manteniment regular, per la qual cosa, el fet de no donar-li 
un rendiment continuat implica que ens trobem davant d’un ús antisocial del bé. 

La regidoria de Patrimoni té la voluntat d’adscriure aquest local a la Societat municipal 
La Pinassa Promocions i Serveis SA, per a destinar-lo a formar part de la seva 
infraestructura organitzativa, atesa la seva actual necessitat de comptar amb un nou 
espai on ubicar-se després d’haver-se acordat el seu trasllat de la seu municipal. 

En data 21 de febrer de 2019, l’arquitecte municipal, Sr. Lluis Garcia Jiménez, ha emès 
un informe de valoració patrimonial del bé objecte d’adscripció, fixant el seu valor en un 
total de 106.473, 24 euros. 

En data 25 de febrer de 2019, la Secretària de la corporació, ha emès un informe 
favorable de l’expedient. 

En data 27 de febrer de 2019, La Intervenció de la corporació, ha emès un informe 
favorable de l’expedient. 

NORMATIVA 

Els articles 214 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, defineixen el règim jurídic de l’adscripció d’un 
bé de domini públic de titularitat municipal a una Societat Mercantil, establint el 
següent: 
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“Artículo 214 Bienes 

1. Los bienes de dominio público adscritos por las entidades locales a este 
tipo de sociedades para el cumplimiento de sus fines conservarán su 
calificación jurídica originaria y la adscripción no implicará transmisión 
del dominio ni desafectación. 

2. Los bienes patrimoniales aportados se incorporarán directamente al 
patrimonio de la sociedad. La aportación en especie será objeto de 
valoración, conforme a la legislación mercantil aplicable al tipo de 
sociedad de que se trate. 

3. Podrán constituirse derechos reales de aprovechamiento sobre los bienes 
de dominio público en favor de la sociedad. 

4. Los bienes patrimoniales adquiridos posteriormente por la sociedad se 
integrarán en su patrimonio. 

5. Antes de que el pleno de la corporación apruebe la aportación de los 
bienes patrimoniales, se solicitará, cuando proceda, el informe previo al 
Departamento de Gobernación y, en todo caso, se le dará cuenta, a los 
efectos que establece la normativa sobre el patrimonio de las entidades 
locales.” 

 “Artículo 215 Inventario y registro  

1. Los bienes de dominio público adscritos a las sociedades constarán con 
esta circunstancia en el inventario de bienes de la corporación y se 
extenderá nota informativa de la misma en el Registro de la propiedad. 

2. Se formará un inventario de los bienes y derechos de la sociedad, el cual 
se integrará en el inventario general consolidado de la entidad local de 
que dependa mediante un anexo.” 
 

“Artículo 216 Contabilización de bienes y derechos  

El valor de los bienes de dominio público adscritos a la sociedad no 
aparecerá reflejado en la contabilidad de aquélla. En el supuesto de que 
la sociedad sea titular de un derecho de aprovechamiento sobre aquellos 
bienes el valor estimado de éste será contabilizado en el activo de la 
sociedad, así como el de los bienes patrimoniales de que sea titular.” 
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Per altra banda, l’article 94.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, estableix el següent: 

“Article 94 

1. Els organismes autònoms i les societats civils, mercantils o cooperatives, que 
tenen adscrits béns de l’ens local tenen l’obligació de conservar-los i de realitzar-
hi les reparacions i les millores necessàries.  

2. Tenen la mateixa obligació els precaristes, arrendataris, concessionaris i usuaris 
dels béns. S’entén que, llevat de pacte contrari, les millores que s’efectuïn se 
cedeixen en benefici dels béns sense que es pugui reclamar la participació ni 
indemnització per aquestes, ni en el moment d’efectuar-les ni en el de la seva 
reversió a l’ens local. 

3. Els organismes i les persones assenyalats en els apartats anteriors responen 
davant l’ens local respectiu pels danys o perjudicis causats als seus béns o drets 
quan hagués transcorregut dol, culpa o negligència greu, en els termes previstos 
en l’article 174 d’aquest reglament.” 

Vistos els antecedents i vistes les competències que em van ser conferides per l’Alcaldia 
d’aquest Ajuntament, mitjançant el Decret de data 23 de juny de 2015, proposo al Ple de 
la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

1. ADSCRIURE el local núm. 5, propietat de l’Ajuntament de Premià de Dalt, situat 
al carrer Teixidores, número 5, Baixos, 2a, de Premià de Dalt, amb una superfície 
útil de 87,84m2, a la societat mercantil LA PINASSA PROMOCIONS I SERVEIS 
MUNICIPALS, SA. per a ubicar-hi la seva infraestructura organitzativa. 

2. NOTIFICAR el present acord al departament d’Intervenció als efectes de la seva 
anotació a l’Inventari municipal, al Departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya, al Registre de la Propietat de Mataró número 2 i a la societat 
mercantil LA PINASSA PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS, SA per al seu 
coneixement i als efectes escaients.” 

Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha algun comentari? 

Sr. Ruffo: Bueno, pues un poco incidir que por fin se nos hace caso, se nos escucha, 
llevamos como cuatro años diciendo que si no hay espacio físico, y muchas veces se ha 
dicho, en el propio Ayuntamiento, en el edificio, para llevar a cabo otras tareas, o para 
la oposición, pues que La Pinassa esté fuera del edificio, no porque tengamos nada en 
contra de la empresa municipal, pero bueno, por fin se sucede.  



12 
 

¿Y se tiene previsto fijar alquiler a La Pinassa? 

Sr. Alcalde: No està previst. És a dir que és un ens 100% municipal i no està previst cap 
tipus de lloguer. 

Sr. Ruffo: ¿Es compra-venta, es alquiler, es cesión? 

Sr. Alcalde: No, és adscripció. O sigui, tots els locals d’aquella zona, hi ha una adscripció 
a la Societat Municipal, que és la que gestiona doncs aquests locals. Dir que abans de 
poder fer aquesta adscripció, allà hi havia una aula de formació, aquesta aula de 
formació s’ha passat a sobre del Casal de Benèfica, per tant s’han fet les obres 
d’habilitació, i fins que no hem pogut traslladar tota l’aula de formació no hem pogut 
adscriure aquest local. 

Hi ha més consultes? 

Sr. García: No, simplement, l’aula de formació, per tant, passa a la Benèfica, les mateixes 
activitats que s’hi feien. I quina és la previsió d’ús d’on estava La Pinassa fins ara? 

Sr. Font: La previsió de l’ús que ha tingut fins ara la sala de La Pinassa és perquè hi ha 
una quantitat de personal tant en la planta primera com a la planta segona, la qual es 
distribuirà, es farà un despatx per regidors a la zona aquella, i es baixaran una sèrie 
d’administratives, per agrupar una miqueta les parts tècniques, que quedin en una 
planta, i lo altre quedi a dalt. 

Tots sabeu, últimament hi havia administratives que estan al mig treballant en males 
condicions, i d’aquesta manera s’anirà reconduint el personal. 

Sr. García: Per tant aquest despatx inclourà també els regidors de l’oposició, serà el que 
hem demanat durant tant de temps i no se’ns ha concedit? 

Sr. Font: En principi no es contempla que quedi espai per fer un despatx pels regidors 
de l’oposició. 

Sr. García: Tornem a recordar que això diu la llei que hauríeu de tenir-ho, però vaja. 
Seguirem sense espai. 

O seguireu. 

Sr. Font: N’hi ha un a dalt, que està a disposició vostra, que és el que en principi el que 
teniu que utilitzar, vull dir, sempre ha sigut així. 

Sr. García: Quin? No tenim cap despatx a disposició nostra, i a més no tenim empremta 
per entrar a l'Ajuntament. 
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Sr. Font: Vosaltres teniu un despatx en l'Ajuntament, al costat de l'Ajuntament antic. 
Heu de tenir un despatx per fer les reunions o el que convingui per poder-lo utilitzar. 

Sr. García: Però no a l'Ajuntament, que és on hauria de ser per poder mirar els 
expedients de l'Ajuntament i poder reunir-nos amb veïns, com diu la llei, però vaja. 

Sr. Alcalde: Bueno, la voluntat és passar els serveis a les persones, en un lloc diferent 
del que està actualment, que estan compartint amb Secretaria, el que és la veritat, si 
després hi ha més espais. 

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM, PP i 
CRIDA) dels membres que integren la Corporació. 

S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per 
unanimitat dels membres presents. 

 

PLA DE BARRIS 

5. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ 
D’AJUTS EXTRAORDINARIS PER A LA REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COMUNS DELS 
EDIFICIS I DE LA INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS EN ELS EDIFICIS PRIVATS INCLOSOS DINS 
L’ÀMBIT DELIMITAT PEL PLA DE BARRIS DE PREMIÀ DE DALT 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) 
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals 
de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 10 d’octubre de 2011, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província el dia 29 de desembre de 2011 (en endavant l’Ordenança). 

Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò 
previst a l’article 22 de la LGS. 

Atès que en el marc del Projecte de Pla de Barris Santa Anna-Tió s’ha de portar a terme 
l’actuació 2.1 “Ajuts per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis” que té com 
a objectiu revertir els processos de progressiva degradació d’un parc d’habitatges 
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envellit i mancat de manteniment, per tal de recuperar condicions de solidesa, seguretat 
i salubritat, i l’actuació 8.3 “Instal·lació d’ascensors en els edificis privats” que té com a 
objectiu l’eliminació de barreres arquitectòniques amb la instal·lació d’ascensors en els 
edificis, mitjançant una línia d’ajuts.   

Vist que l’article 12.1 de l’Ordenança estableix que prèviament a la convocatòria del 
procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores. 

Atès que en aquest cas concret cal procedir inicialment l’aprovació de les Bases 
Reguladores. 

Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores Específiques s’ajusta a allò 
previst a l’article 17.3 de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança. 

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança i l’article 124.2 
del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del 
contingut d’aquestes Bases Reguladores Específiques. 

Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada 
per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 23 de juny de 2015, 
proposo al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- APROVAR les Bases Reguladores Específiques de l’any 2019 per a la concessió 
d’ajuts extraordinaris per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis i de la 
instal·lació d’ascensors en els edificis privats inclosos dins l’àmbit delimitat pel Pla de 
Barris de Premià de Dalt.  

Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores Específiques, de conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS.” 

Sr. Alcalde: Hi ha algun aclariment? És el mateix que l’any passat, per passar la partida 
per poder fer aquests ajuts de rehabilitació d’edificis en el barri de Santa Anna. 

Estem d’acord tots? 

Sr. Ruffo: Un dubte. A l’expedient s’exclouen tots els habitatges que tenen menys de 
quinze anys. Per alguna raó? Perquè aquests habitatges no tenen barreres 
arquitectòniques, per exemple? 
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Sr. López: No, en principi nosaltres seguim el projecte que ens va marcar Pla de Barris 
amb el qual ja venia aquest projecte. Aquest projecte fa deu anys que està en marxa, 
per tant aquells edificis tenien cinc anys, encara estaven en la garantia, vull dir que no 
tenien necessitat de tenir cap tipus d’ajut, m’entens? 

Sr. Alcalde: Molt bé, estem tots d’acord? 

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM, PP i 
CRIDA) dels membres que integren la Corporació. 

S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per 
unanimitat dels membres presents. 

 

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

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA AL DRET A 
L’EMPADRONAMENT. (R.E. E2019002280, DE DATA 01/03/2019) 

Sr. García: Disculpeu, aquí hi ha una persona de l’entitat de Premià Acull, que voldrà 
exposar la moció, si us sembla bé. 

Sr. Alcalde: Val, si de cas, llegim la part dispositiva, la part d’acords, i llavors, si voleu 
intervenir, doncs us passem la paraula. 

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 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 
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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 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 
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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: 

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 
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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 la 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. 

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 acords adoptats en aquesta 
moció.” 
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Sr. Alcalde: Passem el micro, ara te’l passen, si us plau. 

Sr. Blasco (Representant de Premià Acull): Bona nit a tothom, soc Àlex Blasco, sóc 
membre de Premià Acull, que és una entitat, que és una associació que promou l’acollida 
digna de persones mal dites refugiades. No maldites sinó mal dites, perquè una persona 
refugiada, quan té condició de refugi, quan té l’asil reconegut i en realitat ens estem 
referint, nosaltres treballem en els nostres municipis viuen persones migrants, en el 
millor dels casos, sol·licitants d’asil. 

Us agraïm molt que hagueu acceptat aquesta proposta, debatre-la i votar-la, perquè 
pensem que és una proposta de caràcter tècnic, de caràcter legal, però amb un fort 
component social. 

Ara us faré una molt breu presentació de l’origen de la proposta i les bases en les quals 
se sustenta.  

L’origen de la proposta és que nosaltres estem veient com a Premià Acull, estem 
treballant en la nostra zona, i constatem que hi ha persones que viuen, sempre estem 
parlant de persones que viuen entre nosaltres, i que no tenen, que no poden acreditar 
la seva residència. No poden acreditar documentalment la seva residència.  

Nosaltres, des de la nostra condició de persones blanques i regularitzades, ho veiem 
normal que un pugui, tingui un paper que acrediti la seva residència, però les persones 
migrants tenen unes situacions molt més precàries que nosaltres, i molt més irregulars, 
i en molts dels casos, en diversos casos, no poden acreditar la residència 
documentalment, i això fa que quedin fora de diversos serveis bàsics com l’educació, 
com la sanitat o altres. 

Aquest és l’origen de la proposta. Per una altra banda, nosaltres, com a Premià Acull, 
estem participant en una plataforma que es diu Coordinadora Obrim Fronteres, que 
vindria a ser resumint una mica l’hereva de la campanya “Casa nostra, casa vostra”, i 
dintre de la Coordinadora Obrim Fronteres doncs està presentant a molts municipis de 
Catalunya aquesta campanya de regularització, per dir-ho d’alguna manera, de les 
normatives d’empadronament que els municipis estan utilitzant. 

I finalment, perquè hi ha tres grans motius que fan presentar la proposta. 

Per una banda, un motiu legal, un motiu legal perquè així ho marca la normativa relativa 
a empadronament. Sense fer massa esment i sense allargar-nos massa, la Llei 100/1994 
reguladora de les bases de règim local, el Decret legislatiu 2/2003 del text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, la Resolució de la Subsecretaria de l’INE del 16 
de març del 2015, i un treball d’Aurora García Corral, secretària de l'Ajuntament de 
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Cerdanyola del Vallès i presidenta de la Junta de Govern del Col·legi de Secretaris, 
Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Barcelona, respecte a la base legal 
d’aquesta proposta. 

Totes aquestes normatives marquen clarament que les persones, que totes les persones 
que hi viuen, repeteixo, que hi viuen, han de ser empadronades, independentment que 
puguin demostrar documentalment la seva residència o no. De manera que les 
normatives d’empadronament que tenim en els nostres municipis, que exigeixen 
escriptura de propietat o contracte de lloguer no s’ajusten a la llei. Aquesta seria la 
primera base, la base legal. 

Per una altra banda, una base de justícia, no podem tenir persones entre nosaltres, 
repeteixo, entre nosaltres, vivint entre nosaltres, sense drets bàsics reconeguts. 
Repeteixo, com la sanitat, l’educació o les prestacions socials.  

I finalment, i per no estendre’ns massa, un motiu de caràcter humanitari, perquè 
aquestes persones de les quals estem parlant són les més vulnerables, són les que viuen 
en circumstàncies més precàries. I la nostra activitat com a municipi, com a política 
municipal, són les persones a les quals hauria de tenir més en consideració. Per tant 
exposem que, per motius legals, per motius de justícia i per motius monetaris, la 
normativa d’empadronament hauria d’adaptar-se a aquesta situació en què viuen 
aquestes persones. 

El marc conceptual, vaig acabant, el marc conceptual de la proposta és que 
l’empadronament, com deia a la part expositiva, és un registre, no una mesura de 
control. N’hi ha altres, tenim els municipis, teniu els ajuntaments, altres mesures de 
control per controlar la sobreocupació, per controlar l’ocupació, etcètera, etcètera.  

Però l’empadronament no ho és, l’empadronament és un registre. I com a registre, té 
avantatges tant per al ciutadà, per tenir drets reconeguts, com per a l’administració, 
perquè els ajuntaments també es veuen beneficiats de tenir registrats i controlats o 
anotats les persones que hi viuen. 

He fet esment de tot l’apartat normatiu, a les conclusions a les quals s’arriba, i llavors la 
proposta nostra és que, si una persona no pot justificar documentalment la seva 
residència, doncs se li ha de fer, com diu la moció, un reconeixement de domicili. 

Serveis Socials, la Policia Local, algú de l'Ajuntament li ha de fer un reconeixement de 
domicili. És a dir, investigar, saber si la persona hi viu o no hi viu. I si no hi viu, no se 
l’empadrona, i si hi viu, se l’empadrona, perquè així ho reconeix la normativa legal. 
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El que és bàsic, el que és bàsic, com deia la Secretària, és poder fer arribar les 
notificacions a la persona. Aquest és el fet més important, i no tant, perquè no és legal, 
repeteixo, si pot documentar-ho amb un contracte o no. 

Llavors, per acabar, aquest fet no és una novetat, ja s’està fent a Barcelona, a Badalona, 
a Lleida, a Girona, a Reus, a Vic, a Terrassa, a Sabadell, a Tarragona, i darrerament s’han 
aprovat mocions com aquesta a Blanes, a Cerdanyola, a Ripollet, a Mataró, a Premià de 
Mar, on es va aprovar per unanimitat. 

És a dir, més del 80% de la població catalana viu en municipis on la normativa 
d’empadronament s’ha adaptat a aquests fet legal.  

Finalment i per acabar, doncs exposada l’origen de la proposta i la base legal i social de 
la mateixa, doncs us demanem que considereu la vostra reflexió, el vostre vot, bé sigui 
per adaptar-nos a la normativa, bé sigui per no tenir ciutadans de primera i ciutadans de 
segona, o bé sigui perquè la política està especialment per afavorir les persones més 
vulnerables. 

Moltes gràcies. 

Sr. Alcalde: Hi ha intervencions? 

Sr. Ruffo: Sí. Bueno, gràcies per l’exposició. 

Bueno, aquest tema ja ve d’una mica lluny, que ens vam reunir, no sé si va ser al mes de 
desembre, novembre, per tractar el tema, però aquesta moció va quedar, a la passada 
Junta de Portaveus, no la de març, sinó la de febrer, que la parlaríem, tornaríem a reunir-
nos amb l’entitat, i es decidiria presentar-la, si bé tots, conjuntament, o si no, vull dir, 
perquè hi havia dubtes legals per part de Secretaria, sobre si es podia aprovar o no 
aquesta moció. 

I per tant, legítims, i s’han d’estudiar, per tant, m’ha sobtat veure-la a l’ordre del dia, 
sense dir res, i si es va quedar en sentar-nos, en estudiar-la i sentar-nos altre cop amb 
l’entitat, no sé com ho veurà l’Equip de Govern. 

Sr. Tintoré: Sí, bona nit, per nosaltres igual, eh?, la mateixa sorpresa de veure la moció 
entrada quan es va quedar el mes passat que es deixava sobre la taula justament per 
reunir-nos amb l’entitat, val? 

Més que res, perquè és una entitat de Premià de Mar, també és de Premià de Dalt, 
estem parlant de persones, i s’ha de ser curós amb això, eh? 
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No obstant, ja avancem que, vull dir, aquí s’empadrona a tothom. Nosaltres complim la 
llei i s’empadrona absolutament a tothom. 

Bueno, abans d’avançar i debatre, no sé si voleu continuar amb la moció, que tiri 
endavant, en funció d’això ho explicaré o no. No ho explicaré per explicar. 

Sr. García: No, bàsicament a la Junta de Portaveus es va dir que es podia fer una reunió, 
però que no canviaria bàsicament la voluntat de l’Equip de Govern, i dels grups en 
general. Per això, en cas que les reunions no serveixin per res, entre cometes, perquè 
no hi havia aquesta voluntat de canvi, doncs, simplement per això ha quedat la cosa així. 

Si voleu reunir-vos però després no hi haurà cap canvi, que és bàsicament el que vau dir 
a la Junta, doncs... 

Sr. Tintoré: El que es va dir, que era un fet complicat, i més pel tipus de poble que som 
i el nombre de policies que tenim, és que la policia faci les inspeccions o les visites de 
paisà, diguéssim, val? Això, per Premià de Dalt, amb els exemples que ha posat el senyor 
Àlex, són de grans ciutats, que tenen molts policies, i per tant a nivell de torns es poden 
permetre fer-ho d’aquesta manera. Aquí a Premià de Dalt, actualment, això no pot ser 
així.  

Sr. García: No, simplement, això ja ho vam dir també, de fet, a l’última Junta, no hi vam 
poder anar per temes laborals, però us vam dir una altra vegada que si hi havia qualsevol 
esmena, qualsevol proposta de canvi, incloses propostes de reunions, ens ho podíeu 
comunicar. 

Sr. Tintoré: Ja, però si es queda sobre la taula perquè hem de tenir una reunió amb 
l’entitat i ens ho veiem ja presentat al Ple... 

Nosaltres estem convençuts, bueno, convençuts, no, podem assegurar, i aquí tenim la 
senyora Secretària, que en dona fe, que empadronem a tothom, i que complim la llei. 
Que es pot millorar o es pot tenir alguna cosa en compte i hi ha una entitat doncs que 
ho sol·licita? Bueno, estudiem-ho, però si d’entrada ja es compleix la llei, ja 
empadronem a tothom, doncs, en fi, per nosaltres, l’interès, no és que el tinguem molt 
més que no pas vosaltres, perquè nosaltres ja estem convençuts, bueno, convençuts no, 
repeteixo, ja es fa tal com mana la llei. 

Sr. Alcalde: Doncs la voleu deixar sobre la taula? 

Sr. García: En primer lloc, reiterar, a la Junta de Portaveus, el que es va dir bàsicament, 
que ja es veu, és, ens podem reunir per comunicar a l’entitat, bàsicament, com ho veiem, 
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i que ho veiem que no cal aprovar la moció perquè ja ho fem. Aquest és l’argument que 
es deia des de l’Equip de Govern, això que quedi clar. 

D'altra banda, també es deia en alguns ajuntaments com el de Premià de Mar, abans 
d‘aprovar-se, també es deia: “No, tot això ja ho fem.” Aquí el que es fa també és garantir, 
primer, garantir que sempre es farà de la mateixa manera, per tant, que no pot passar 
que hi hagi algun cas on no es compleixi, i per exemple hi ha una cosa que no es fa, que 
és que quan entres a la pàgina web per mirar quina és la documentació que necessita 
una persona per empadronar-se o per reconèixer el seu empadronament al municipi, 
només es parla del títol de propietat i de lloguer, i això ho vam parlar en el seu moment, 
per tant, en cap lloc la ciutadania sap que hi ha altres maneres de fer, ni hi ha un lloc on 
estigui establert que l'Ajuntament ho ha de fer d’aquesta manera. 

Si podem assegurar que sempre es faci d’aquesta manera per tal que no hi pugui haver 
un moment en què no es faci, que és el que ha passat en altres municipis, i per això 
s’aproven aquestes propostes, doncs aquesta és la línia, simplement. 

Sr. Batlle: Marc, el que sí que podríem afegir és que aquesta moció es va parlar a 
l’octubre i estem a març, i a més a més d’aquí poc acaba la legislatura, vull dir que no sé 
quan... 

Sr. Tintoré: Em sembla que va ser al novembre, em sembla, eh?, em sembla. Però bé, sí, 
finals de novembre, eh? Ja us vam dir, això, que no es tractaria fins a finals o principis 
d’any, per un motiu en concret, perquè era un tema legal, i bueno, ara no el vull fer 
públic, però era un tema legal, i no podia ser fins aleshores, i ho sabeu. 

Lo primer que es fa al mes de gener és passar aquesta moció. Vull dir, l’espai del temps, 
el coneixeu des del primer dia, perquè així us ho vam comentar.  

Molt bé, com que em dona permís, era perquè la senyora Secretària estava de baixa, 
d’acord?, i per tant és un tema legal que s’ho havia de mirar ella. Finals de novembre, i 
tot just a principis de gener doncs és quan passem la moció. 

Sr. García: En això totalment d’acord, òbviament, però el període que després hi ha 
hagut, les reunions es van fer fa temps, i no hi ha hagut cap moviment, diguéssim, des 
del Govern no hi ha hagut cap moviment d’opinió, cap canvi d’opinió. 

Si ara us comprometeu a valorar la possibilitat d’aprovar-la amb voluntat real d’aprovar-
la, es pot parlar, però vaja. 

Sra. Julià: A veure, en principi, el nostre vot era negatiu, i serà negatiu. En primer lloc, 
perquè, com t’ha dit el Marc, això s’està fent, i s’està fent des de sempre, des de fa molt 
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de temps. O sigui, precisament, amb Premià de Mar, teníem el problema, perquè la gent 
es venia a empadronar aquí, perquè aquí se’ls empadronava, i a Premià de Mar no. Hi 
havia gent vivint a Premià de Mar i els estàvem atenent a Premià de Dalt. Aleshores, a 
través de la vostra moció, a Premià de Mar, això s’ha pogut regular i estem molt agraïts, 
perquè realment s’ha pogut regular el tema aquest.  

Però des d’aquí a Premià de Dalt això ja s’està fent des de sempre, o sigui, en els 
ajuntaments fins i tot hi ha l’obligació que si un senyor està vivint en un banc se’l pot 
empadronar en el banc. Vull dir, això, aquí no s’està empadronant ningú en cap banc 
perquè ningú ho ha vingut a demanar.  

El tema de la web, de l’anunci del que es necessita, com és lògic, lo que es necessita és 
lo que forma part de la norma. A veure, a veure, o sigui, si cal, posarem a la web que 
qualsevol persona es pot empadronar, si és un requeriment, però el que no farem és 
aprovar una moció aquí a Premià de Dalt i ja s’està duent a terme. Ja s’està duent a 
terme. 

Sr. García: És el que anava a dir. 

Sr. Alcalde: Si de cas feu l’última intervenció. 

Sr. Blasco (representant de Premià Acull): Us felicitem per estar empadronant 
correctament, però l’esperit de la moció és que, independentment de qui hi hagi ahí, la 
norma és aquesta. És a dir, no es pot demanar, no pot ser condició necessària, contracte 
de lloguer o escriptura de propietat. Sí, sí, en aquest moment, és recomanable, correcte, 
però que en aquest moment la normativa vostra ho recull així. 

Sra. Julià: Normativa no, lo que posa en la web, que no és la normativa. Segurament, 
està mal redactat, o fa falta posar que qualsevol persona es pot empadronar a la 
població de Premià de Dalt, demostrant que està vivint allà on diu que està vivint.  

Sr. Blasco: Exactament. 

Sra. Julià: Ja està, això està clar. 

Sr. Blasco: Vint segons, l’important és on viu la persona, i per tant, en aquest sentit, 
diguem-ne que l’esperit de la moció és que quedi reflectit en la normativa municipal 
aquest fet, perquè no depengui del senyor o la senyora que atén el ciutadà. 

Sra. Julià: Doncs això ja està i ja està clar. O sigui, totes les persones que atenen des de 
l’OAC ho tenen clar, i això forma part de la normativa perquè forma part de la llei. 

Sr. Blasco: Per voluntat personal. 
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Sra. Julià: No, no, no, no, hi ha unes consignes a l’OAC. 

Sr. Blasco: Que sí, que sí, correcte, però que s’imagina que no estàs tu i ve una altra 
persona i llavors això no ho veu així. M’explico. 

Sr. Tintoré: Però la llei és la llei, eh? 

Sra. Julià: La llei és la llei. 

Sr. Blasco: La llei diu que no es pot demanar això. 

Sr. Alcalde: A veure, jo crec que estem d’acord amb el fons de la qüestió, estem tots 
d’acord, el fet és la pràctica, no? A Premià de Dalt tenim també singularitats, que no són 
iguals en altres poblacions. 

Jo el tema aquest del control de l’empadronament el portem fent molts anys, des de no 
per un tema d’ocupació o així, sinó ens trobàvem molts anys doncs que hi havia 
empadronaments de conveniència que volien entrar a les nostres escoles bressol, 
perquè tenim 120 places, i això, hem de fer un control d’empadronament per evitar 
aquests temes, o per habitatge social, per habitatge de Premià de Dalt, o per qualsevol 
altre tipus d’actuacions d’aquest tipus. 

En cas de dubte, sempre hi ha, doncs, l’informe de Serveis Socials, que és el que avala, 
perquè aquí tenim potser empadronaments de tot tipus, i hem d’evitar els 
empadronaments de conveniència. 

Hi ha els empadronaments per necessitat, perquè hi ha necessitats, però hi ha 
empadronaments de conveniència, o hi ha màfies, i això, també, des de l’administració, 
jo crec que també ho hem de valorar i controlar. Evitar empadronaments de 
conveniència. La gent que ho necessiti, que tingui, doncs, garantit via Serveis Socials 
aquest empadronament, doncs des d’aquí ho fem, no només amb contracte de lloguer 
ni escriptura pública, sinó amb les necessitats que tingui. 

Per tant, jo crec que ara canviar una normativa que en aquest moment ho tenim, crec 
que ho fem bé i a nivell del Departament tota la gent que ho necessita, i si no hi ha 
Serveis Socials que fa el seu informe en base a una necessitat doncs social, i entra al 
detall, jo crec que és una cosa que hem de treballar, que hem de treballar-ho, potser 
més al detall, i no aprovar-ho d’aquesta manera, així, d’aquesta manera. 

Repeteixo, no ho fem per excluir a ningú, sinó que ho fem per intentar controlar els 
empadronaments de conveniència, que en molts casos ens anem trobant, durant molts 
anys ens hem trobat en aquest poble.  
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Doncs si de cas, si voleu deixar-ho sobre la taula i ho analitzem, ho parlem, ho analitzem 
amb Departaments Jurídics, ho analitzem per fer-ho, i si no, doncs haurem de votar en 
contra. 

Sr. Batlle: Jo crec que Premià Acull és una cosa que fa molts mesos que arrosseguem, és 
una cosa que, segons vosaltres, feu, i bé, jo passaria a votació, que cadascú voti el que 
cregui convenient. 

Això sí, abans m’agradaria donar les gràcies a Premià Acull, no només per estar avui aquí, 
sinó per la tasca que fa cada dia als dos municipis. I res, al maig farem el canvi i farem 
possible que aquesta moció prosperi. 

Gràcies. 

Sr. Alcalde: Molt bé, passem a votació. Ja veig que aquí hi ha més interessos electorals 
que socials. 

Sr. Font: Un momentet, si us plau. Si em permets, voldria comentar una cosa. Aquí el 
Marc ha comentat perfectament el que havíem parlat amb vosaltres, amb les Juntes de 
Portaveus. La intenció era de poder parlar amb l’associació i poder-nos assentar, això no 
s’ha demanat, allavores ho heu portat avui en aquí, aquesta conversa no l’hem pogut 
tenir. 

Segurament que hi ha matisos, hi ha coses que podríem arribar a algun acord, però 
parlant-ho directament, no penso que sigui en aquí en el Ple que s’hagi de fer intervenir 
els serveis tècnics, o hi hagi els abogats que puguin dir alguna cosa. 

El que passa, que si la posem a votació, al final haurem de votar que no, i hi ha una part 
molt important de lo que ell avui ha fet amb tota l’explicació, l’Aleix, pues que a lo millor 
hi ha uns punts els quals els podem discutir, i a lo millor mos podem posar d’acord. Si no 
tots, poder la majoria. Ara, vosaltres sou els que decidiu. 

Sr. García: Només una cosa, per acabar. Bueno, un parell de coses ràpides. Primer, el 
tema de la pàgina web, allà hi diu que es pot empadronar algú amb el contracte de 
lloguer o l’escriptura de propietat de l’habitatge, i els altres documents que també diu 
la llei que es poden fer servir o maneres que es poden fer servir per verificar això, aquí 
no estan posats. 

L’altra cosa, la Junta de Portaveus al final haurem de tenir també un relator o alguna 
cosa, perquè clar, si es diu una cosa i després es fa la contrària, cap persona de cap dels 
grups municipals va manifestar la voluntat de canviar res amb relació al vot, a la posició 
que estàveu manifestant a la Junta.  



27 
 

Finalment, es va dir: “Bueno, si cal, ens podem tornar a reunir amb l’entitat, però serà 
bàsicament per dir l’opinió que tenim, que serà que no ho veiem necessari, perquè tot 
això ja ho fem.” 

Sr. Font: Vostè no m’ha entès, jo no li he parlat ni la pàgina web ni li he parlat de res. 

Sr. García: No, la pàgina web era un altre tema. 

Sr. Font: Jo li comento que a la Junta de Portaveus es va comentar que tindríem una 
reunió amb l’entitat i que parlaríem de les coses i decidiríem. Ningú li ha dit si canviaríem 
o no canviaríem d’opinió, perquè amb ells no hem pogut parlar.  

I li recordo que a l’última Junta de Portaveus vostès no van assistir-hi. 

Sr. García: Sí, perquè, saps què passa?, que treballem, i de vegades no podem assistir a 
les coses, perquè nosaltres no ens guanyem la vida a l'Ajuntament. 

Sr. Font: La majoria treballa, eh? 

Sr. García: Si sortim a les vuit del vespre no podem venir. 

Sr. Font: Les Juntes de Portaveus es fan a les nou de la nit. 

Sr. Alcalde: Vinga, escolta’m, jo crec que ja està prou debatut. Voleu que passem a 
aprovació? Passem a votació, sí? 

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. 

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A LA INCORPORACIÓ DE 
PREMIÀ A LA ZONA 1 DE L’ATM. (R.E. E2019002280, DE DATA 01/03/2019) 

La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent: 

“Atès que la situació geogràfica de Premià de Dalt fa que l’actual Sistema Tarifari 
Integrat perjudiqui especialment les persones usuàries de Rodalies de Catalunya, ja que 
forma part, en el marc de l’actual Sistema Tarifari Integrat, de la zona tarifària 2 mentre 
que d’altres municipis més llunyans de Barcelona es troben a la zona tarifària 1. Essent 
una realitat que la majoria dels desplaçaments es produeixen des de o cap a Barcelona. 

Atès que recentment l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar 
provisionalment la modificació de l’Ordenança Reguladora del tribut metropolità, amb 
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el propòsit de fer-lo efectiu en els 18 municipis que pertanyen a la corona 2 del sistema 
tarifari integrat. 

Atès que es va arribar a un acord amb la Generalitat i la proposta va ser aprovada pel 
Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), òrgan 
competent en la zonificació i en el sistema tarifari integrat del transport públic de 
Catalunya. 

Atès que aquesta modificació respon, entre d’altres motivacions, a la voluntat per part 
de l’AMB d’integrar aquests 18 municipis en la corona 1. 

Atès que la integració d’aquests municipis des de l’1 de gener de 2019 posa de nou en 
evidència la disfunció en el sistema actual de corones que penalitza a ciutadania resident 
a determinats municipis que des d’un criteri de temps i distància de recorregut genera 
encara més greuge. 

Atès que són molts els municipis que de manera reiterada han exigit la redefinició de les 
zones en considerar que l’assignació a la zona no ha estat definida en base a criteris de 
mobilitat i sostenibilitat del sistema. 

Atès que els municipis que no formen part de l’AMB estan adherits a l’AMTU (Associació 
de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà), que treballa entre altres coses per 
assolir un finançament estable pels municipis associats per tal que puguin fer front a la 
millora i manteniment dels transports públics. 

Atès que l’anomenada T-Mobilitat ha de venir a resoldre aquest problema derivat de la 
zonificació, a priori amb un nova ordenació superadora de l’actual sistema que permetrà 
una definició més ajustada i lògica que l’actual, amb un mètode basat en el post-
pagament per distància recorreguda i temps. 

Atès que el desplegament de la T-Mobilitat, el nou sistema de transport que ha de 
permetre calcular el preu del transport públic de manera personalitzada en funció de les 
rutines de transport, els quilòmetres recorreguts i la freqüència d’ús, s’ha anat posposant 
i no se sap amb certesa quan entrarà en funcionament. 

El Grup Municipal de Crida Premià de Dalt sol·licita al ple l'adopció dels següents acords:  

PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a implementar la T-Mobilitat durant l’any 
2019, amb el benentès que aquesta es farà efectiva amb un nou sistema tarifari i de 
pagament que deixi enrere l’actual basat en zones, que s’ha demostrat injust i 
discriminatori, i instar-lo a que s’implementi mitjançant un model no privatitzador. 
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SEGON.- Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Transport 
Metropolità el calendari d’implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb concreció de les 
diferents fases de desplegament i execució, així com informació sobre el model de gestió 
previst. 

TERCER.- Sol·licitar a l'ATM (Autoritat del Transport Metropolità), de forma provisional i 
fins l'entrada en funcionament de la T-Mobilitat, la integració de Premià de Dalt a la 
zona tarifària 1. 

QUART.- Traslladar aquests acords a la resta de municipis del Baix Maresme que 
pertanyen a la zona tarifària 2, amb la voluntat de crear un front comú davant la resta 
d'institucions per a fer valdre els presents acords. 

CINQUÈ.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
conseller de Territori i Sostenibilitat, a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), a 
l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), a les entitats 
municipalistes ACM i FMC i a l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP).” 

Sr. Alcalde: Voleu afegir-hi alguna cosa? 

Sr. García: Bé, simplement, ja està bastant explicat aquí, el que demanem és que mentre 
la T-Mobilitat no s’implementi, que creiem que podria ser un bon sistema, sempre que 
es faci amb una gestió pública, de moment, doncs, tal com s’ha demanat en altres 
municipis, i en el cas de Premià de Mar recentment, Premià de Dalt podria formar part 
de la Zona 1, tal com han fet altres municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, és a 
dir, no formen part de la Zona 1 explícitament, però sí que la tarifa equival als municipis 
de la Zona 1, i per tant això faria que uns recorreguts de mobilitat que es fan molt sovint 
pels habitants del nostre poble poguessin tenir un preu més adequat a la realitat i a les 
necessitats. 

Simplement és això. 

Sr. Alcalde: Molt bé, intervencions? Partit Popular? 

Sr. Ruffo: Sí, bueno, es un punto que nosotros ya hemos traído, si mal no recuerdo, en 
dos ocasiones, durante esta legislatura, ya a su vez pedíamos la reducción del precio de 
la T-10, pero también incorporarnos en la zona tarifaria 1. 

Actualmente, como bien dice la moción, el sistema es desproporcionado, hay municipios 
que están más lejos, sobre todo tirando Castelldefels, Viladecans, etcétera, más o 
menos, para hacer la comparativa, que sí que están integrados en la Zona 1, y municipios 



30 
 

como puede ser Premià de Dalt, pues que no lo están, y pues al final, bajo nuestro punto 
de vista, debería estar. 

En cuanto a la T-Movilidad, si mal no recuerdo, el servicio, si en este caso el servicio se 
licitó en 2014, hace cinco años, por tanto hay un retraso significativo. 

Solo basta echar la vista atrás de quién ha presidido la Generalitat para entender un 
poco estos retrasos. 

Creemos que la medida provisional de integrarnos en la Zona 1 hasta que entre en 
servicio la T-Mobilitat es prioritaria, y pues por lo tanto, en la línea de las últimas dos 
mociones que nosotros trajimos a Pleno, votaremos a favor. 

Sr. Tintoré: Molt bé, bona nit a tothom. 

Que el sistema està desproporcionat hi estem d’acord. Dir-vos per això, també, en 
primer lloc, que en el 2021 doncs ja hi ha el compromís que el sistema no sigui com està 
fet ara actualment, sinó que el preu vagi per distància, freqüència, no per zones.  

Més que res, que la incorporació d’aquests divuit municipis no és a base d’una 
negociació, que sí, però és a base d’un increment d’IBI. Per tant, aquí a Premià de Dalt, 
afortunadament, doncs fa anys que mirem, i així es fa, de no apujar l’IBI, i ara mateix, 
doncs, no creiem que sigui la millor solució, sobretot tenint en compte que el 2021 ja hi 
ha aquest compromís, repeteixo, de fer el preu per distància-freqüència. Per tant, el vot 
serà en contra. 

Sr. Alcalde: Hi ha més comentaris? 

Sr. García: No, simplement, pel 2021 falta un temps, per tant, si ja dèiem que la 
negociació pel tema mobilitat, que, per cert, és una cosa que s’ha allargat molt i que s’ha 
anat retardant, doncs quan es faci segurament serà la millor manera, però si de moment 
es pot trobar una manera transitòria que pugui solucionar el problema més aviat, i que 
es faci de la manera més adequada possible i no té per què ser aquesta pujada de l’IBI, 
que no té per què ser així, a estudiar això no li veiem el problema, al final s’està 
demanant que s’estudiï aquesta possibilitat per part dels òrgans competents. 

Sr. Alcalde: Voleu afegir alguna cosa? 

Jo crec que l’any 2007 hi ha una llei que aprova què és l’àrea metropolitana. L’àrea 
metropolitana són 36 municipis, dels quals divuit ja formen part de la T-1, i darrerament 
els altres divuit s’incorporen a la T-1, que hi ha hagut tota aquesta moguda darrerament. 
Aquesta incorporació a la Zona 1, ja et dic, no és gratis, és en base que al final paguen 
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tothom, hi ha increment d’IBI, que fa que aquesta part compensa doncs aquest 
increment. 

Nosaltres, si els companys de Premià de Mar hi estan d’acord i ho aconsegueixen, 
collonut, perquè nosaltres anem a l’estació, però per part de Premià de Dalt el que no 
volem és apujar impostos. Ja sé que a vosaltres apujar impostos us és igual, o endeutar-
vos, o el que sigui, però al final, per part nostra, doncs... 

No, no, ja s’ha vist en diferents propostes que heu fet.  

Però el fet que nosaltres, apujar els impostos no és la nostra voluntat, i nosaltres estem 
d’acord que Premià de Mar estigui a la Zona 1, però el compromís aquest que serà més 
raonable, en un breu període de temps, doncs estigui, que paguem en funció dels 
quilòmetres i en funció de la freqüència, que jo crec que és un sistema més just. 

Sense incrementar impostos. 

Passem si de cas a votació. 

Sr. García: Bueno, no, és que simplement ja ho hem dit, no cal que sigui apujant 
impostos, òbviament, i es poden trobar moltes maneres de fer-ho, i direu el mateix a 
cada resposta. 

Sr. Alcalde: No, digue’ns la manera, com ho paguem, endeutant-nos? 

Sr. García: Estem demanant al Govern de la Generalitat que estudiï això, no que 
l'Ajuntament... 

Sr. Alcalde: No, però els exemples de les altres poblacions és aquesta. I a totes va lligat 
a això. Tots els municipis, 36 municipis, paguen un increment d’IBI en funció d’aquesta. 
Què és més just, que ho paguin els que ho utilitzen o que ho paguem tots? I a part, 
paguin menys els que ho utilitzen. 

Molt bé, doncs passem a votació. 

Ø Sotmesa la moció a votació, per 4 vots a favor (CRIDA i PP) i 13 vots en contra 
(PDeCAT, PSC i ERC-AM) dels membres que integren la Corporació. 
  
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts. 

Sr. Alcalde: Jo m’oblidava que la voluntat nostra és que hi hagi el bus gratuït fins a 
l’estació, i així evitar doncs aquest increment d’IBI. 
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8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT DE DENÚNCIA A LES 
CAMPANYES I MISSATGES D’ODI MASCLISTA. (R.E. E2019002280, DE DATA 
01/03/2019) 

La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent: 

“Davant la creixent violència masclista en múltiples formes, amb campanyes, discursos, 
proclames i programes, no podem deixar de denunciar des dels carrers i les institucions 
aquests atacs d’odi contra les dones i contra els feminismes. 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

1. Denunciar les campanyes i missatges d’odi masclista, i en conseqüència rebutjar 
públicament l’existència i la presència del nou autobús d’Hazte Oír, impedint-li el pas 
o l’accés al nostre municipi si es volgués intentar, i denegant-li qualsevol permís per 
fer-ho. 

2. Sumar-se i donar suport a la denúncia que n’ha fet a Fiscalia l’Institut Català de les 
Dones a la Generalitat de Catalunya, per delicte d’odi i discriminació. 

3. Demanar a la Generalitat de Catalunya que apliqui totes les mesures possibles i 
necessàries per evitar que aquestes campanyes d’odi arribin a Catalunya.  

4. Avançar conjuntament en la lluita contra les violències masclistes i LGBTIfòbiques, 
aplicant i implementant les lleis contra aquestes violències, al contrari del que 
propugna la campanya, i promovent mesures al respecte a nivell municipal. 

5. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament 
de Catalunya, instant-los a que actuïn al respecte.” 

Sr. Batlle: Doncs sí, bé, ara fa unes setmanes, la dreta rància tornava als carrers de 
Barcelona, aquesta vegada ho feia sota uns lemes que eren els següents: “No es 
violencia de genero, es violencia doméstica”, i l’altre que feien servir en aquest bus de 
la vergonya era “La ley de género discrimina al hombre”. Tot acompanyat amb una 
imatge del dictador Adolf Hitler i amb la simbologia feminista en el barret militar del 
dictador. 

Han estat diversos els agents que han denunciat aquest missatge d’odi, que d’alguna 
manera atempta, bueno, no, atempta contra la dignitat de les persones. Entre ells, 
l'Ajuntament de Barcelona, l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya, 
el Col·lectiu Feministes, i ara volem que ho sigui el nostre Ajuntament. 
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Volem que en primer lloc que l'Ajuntament es mulli, que denunciï aquest tipus de 
missatges i que en el major del possible dels casos eviti i denegui l’accés d’aquestes 
persones al nostre municipi amb aquest autobús. 

En segon lloc, i com ja hem dit, sumar-se a les diferents entitats doncs que treballen 
doncs en aquestes denúncies perquè aquests missatges no surtin al carrer, i missatges 
que a més el que fomenten és l’odi.  

I treballar en l’àmbit municipal en la direcció oposada, no?, treballant amb col·lectius 
feministes i LGTBI. 

Al final de tot, el quart punt seria traslladar a la Generalitat i al Parlament aquests acords, 
i d’alguna manera instar-los que actuïn contra aquests missatges d’odi per tal que no 
arribin a Catalunya. 

I bàsicament, breument, seria el resum de la moció, i si voleu ara passem a debat. 

Sr. Alcalde: Gràcies. Intervencions? 

Sr. Ruffo: Sí, gràcies. 

Bueno, asociaciones como Hazte Oír buscan publicidad gratis, y cada vez que se suben a 
un autobús ustedes vienen aquí, presentan una moción, es la segunda que presentan, y 
el segundo autobús que lanzan a las calles, y le dan la publicidad gratis y los minutos de 
gloria en este Pleno. 

La pregunta es: ¿de verdad se piensan que este autobús va a venir por aquí a pasearse 
por Premià de Dalt, para ser coherentes? 

¿Cuántas veces hemos hablado de este tema, de las distintas fobias durante esta 
legislatura? Yo recuerdo muchas veces. ¿Cuántas veces ha quedado claro que este 
Ayuntamiento rechaza contundentemente cualquier tipo de fobia por razón de sexo? Yo 
creo que muchas, y en muchas ocasiones. 

¿Es que acaso no se está trabajando junto a la Diputación de Barcelona en un plan de 
igualdad que ya incluye un plan específico LGTBI? 

Sr. Tintoré: Bé, bona nit de nou a tothom. 

Dir que nosaltres doncs bé, estem totalment d’acord amb la moció presentada, és 
lamentable, la veritat, que avui en dia doncs encara estiguem amb aquest tipus de 
campanyes. 
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No obstant, sí que ens agradaria fer una esmena, més que res, doncs perquè, 
evidentment, i de ben segur que l’autobús no vindrà aquí, però en cas que vingués, 
impedint-li, doncs no el pot impedir amb cops de rocs, no?, s’ha de basar doncs en una 
normativa per poder impedir que pugui circular. Per tant, el que sí demanaríem com a 
esmena és afegir: “Fer tot el possible per impedir el pas o l’accés al nostre municipi”. Per 
lo demés estaríem d’acord. 

Sr. Batlle: Bé, al Partit Popular, contestar que bàsicament no és que ens agradi donar 
publicitat a aquesta gent, simplement que quan hi ha aquest tipus de missatges el que 
no es pot tolerar és que aquests missatges actuïn impunement pel carrer. 

Senzillament això. 

Perquè a més hi ha una llei que diu que tu no pots fomentar l’odi amb aquest tipus de 
missatges. 

Doncs un cop més diem que el feixisme no se’l destrueix, i a més no ho fem només 
perquè creiem que fomenta l’odi, etcètera, etcètera, sinó per respecte a les 47 dones, 
per exemple, que l’any passat van morir a mans de les seves parelles o exparelles a 
l’Estat espanyol.  

Sr. Alcalde: Bé, com deia el Marc, la normativa, podem denunciar per odi, però si 
aprovem tal com està la moció, estem aprovant una cosa que no serà, perquè si passa 
l’autocar per aquí, no podem agafar i fer anar la policia, podem denunciar-lo, podem fer 
tot el possible per impedir, però impedir formalment, doncs si us sembla, “fer tot el 
possible per impedir”. 

Sr. Batlle: Acceptarem l’esmena. 

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: 

Davant la creixent violència masclista en múltiples formes, amb campanyes, discursos, 
proclames i programes, no podem deixar de denunciar des dels carrers i les institucions 
aquests atacs d’odi contra les dones i contra els feminismes. 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

1. Denunciar les campanyes i missatges d’odi masclista, i en conseqüència rebutjar 
públicament l’existència i la presència del nou autobús d’Hazte Oír, fent tot el 
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possible per impedir-li el pas o l’accés al nostre municipi si es volgués intentar i 
denegar-li qualsevol permís per fer-ho. 

2. Sumar-se i donar suport a la denúncia que n’ha fet a Fiscalia l’Institut Català de les 
Dones a la Generalitat de Catalunya, per delicte d’odi i discriminació. 

3. Demanar a la Generalitat de Catalunya que apliqui totes les mesures possibles i 
necessàries per evitar que aquestes campanyes d’odi arribin a Catalunya.  

4. Avançar conjuntament en la lluita contra les violències masclistes i LGBTIfòbiques, 
aplicant i implementant les lleis contra aquestes violències, al contrari del que 
propugna la campanya, i promovent mesures al respecte a nivell municipal. 

5. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament 
de Catalunya, instant-los a que actuïn al respecte.” 

Ø Sotmesa la moció a votació, per 17 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM, PP i 
CRIDA) dels membres que integren la Corporació. 

S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per unanimitat 
dels presents. 

 

MOCIÓ D’URGÈNCIA 

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDeCAT, PSC I ERC-AM, PER 
IMPULSAR MESURES PER A MILLORAR LA SEGURETAT DELS MUNICIPIS CATALANS QUE 
PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECAT, PSC I ERC AL PLE DE LA CORPORACIÓ 
DEL MES DE MARÇ DE 2019 (E/000017-2019, DE DATA 11/03/2019) 

Sr. Alcalde: Molt bé, en aquest punt, el que fem és, també, la moció per urgència, hi ha 
una moció que va relacionada per fer front a l’alarma social de robatoris en cases 
habitades, que ens ha enviat l’Associació Catalana de Municipis, en aquest cas, el primer, 
aquesta moció es va presentar el passat dilluns, va arribar el dimarts, per això no ha 
pogut anar a l’ordre del dia, i aleshores el que fem primer és aprovar la urgència. 

Esteu tots d’acord per aprovar la urgència? No?, bueno, pues votem primer la urgència. 

Ø Sotmesa la urgència de la moció a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-
AM i CRIDA) i 2 vots en contra (PP) dels membres que integren la Corporació. 
  
S’ACORDA APROVAR la urgència de la moció presentada en tots els seus punts 
per majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació. 
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Sr. Alcalde: Molt bé, doncs ara passem als acords de la moció. 

La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent: 

“Atès l’alarma social que està generant a molts municipis del nostre país l’increment dels 
robatoris en domicilis en els darrers mesos. 

Atès que els efectius policials que tenim assignats per a la prevenció i investigació 
d’aquest tipus de delinqüència es mostren clarament insuficients per a prevenir i resoldre 
aquest increment de robatoris. 

Atès que l’actual legislació i l’aplicació que en fan jutges i fiscals no és un element 
dissuasiu per als delinqüents, ja que la poca penalització de la reincidència i la llibertat 
provisional són vistos en benefici dels delinqüents i no en benefici d’una societat més 
segura que respecti la llibertat i la propietat privada dels qui pateixen aquests delictes, 

El ple de la Corporació de Premià de Dalt proposa l’adopció dels següents:  

ACORDS 

Primer.- Mostrar la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat ciutadana que 
es concreta amb els robatoris, alguns amb força, en domicilis del nostre municipi i a la 
nostra comarca. 

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat per tal què, compartint aquesta preocupació i 
d’una manera concertada amb els Ajuntaments, s’impulsin les actuacions policials 
necessàries i coordinades per resoldre aquesta problemàtica. 

Tercer.-  Instar la Fiscalia general de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia per tal 
que en els seus respectius àmbits de decisió siguin amatents en les fases de graduar les 
peticions de pena, de les sentències i de considerar la reincidència. 

Quart.- Davant d’aquest augment de robatoris en domicilis, fer arribar també als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats aquesta 
preocupació perquè se sol·liciti una modificació del Codi Penal per elevar les penes per 
aquesta tipologia de delictes. 

Cinquè.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol els més de 800 milions d’euros que es 
deuen a la Generalitat per tal que puguin ser revertits en una millora dels recursos 
materials i humans de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

Sisè.-  Comunicar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis (ACM), al 
Parlament de Catalunya, al Departament d’Interior de la Generalitat, a la Diputació de 
Barcelona, al Govern de l’Estat espanyol, als grups del Parlament i del Congrés de 
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Diputats, i al Consell Comarcal del Maresme als efectes oportuns, tot palesant la 
preocupació del nostre municipi.” 

Sr. Tintoré: Bona nit, em sembla que és ben explícita. El motiu de la urgència és perquè 
l’ACM, un cop elaborada, és la moció oficial que fan la majoria de pobles de Catalunya, 
ens la fa arribar doncs el mateix dilluns al migdia. Com sabeu, nosaltres tenim temps per 
presentar les mocions divendres, per tant ens arriba el dilluns, tota aquesta setmana a 
diferents grups, perdó, a diferents poblacions ja s’està presentant, i donat el tema, que 
malauradament doncs és conegut per tots, i és prou urgent, però bàsicament ha sigut, 
repeteixo, perquè ens ho presenta l’ACM el mateix dilluns al migdia. 

Sr. Alcalde: Intervencions? 

Sr. Torrens: Sí, gracias, señor Alcalde. 

Mire, con esta moción, se podría resumir sobre todo en sus tres primeros acuerdos, o 
puntos que proponen, se podría resumir como la política del PP en ámbito local y en 
ámbito municipal, tanto en ámbito municipal como en ámbito estatal, que llevamos 
practicando todos estos años.  

Estamos de acuerdo que posiblemente, con unas penas más duras, podamos parar esta 
sangría de robos que estamos padeciendo en la comarca. 

Incluso podríamos votarles a favor por todos estos puntos que estamos de acuerdo, pero 
no lo vamos a hacer puesto que ustedes siempre dicen una cosa y practican la contraria. 

Me voy a explicar. 

Llevamos años solicitando que desde el Ayuntamiento se inviertan más recursos en 
Policía Local, que es lo que, digamos, nos compete, es nuestra competencia, pero 
ustedes prefieren fichar serenos, y no convocar plazas de Policía Local.  

Ahora vienen las elecciones, presentan mociones para paliar la lacra de los robos, pero 
la realidad es que desde que ustedes, desde que tenemos este Equipo de Gobierno, no 
ha hecho más que aumentar la inseguridad en nuestro pueblo. 

Déjense de mociones y empiecen a practicar un poco de política real en el municipio. 

Por otro lado, le voy a dar la razón en que es la Generalitat de Catalunya, a través del 
Cos de Mossos d'Esquadra quien debe dar respuesta a esta problemática. 

Así que, ya que son ustedes los que gobiernan en la Generalitat también, se lo pueden 
decir al señor Torra, que se deje de embajadas e invierta un poquito en seguridad, y no 
se suba el sueldo, que es su competencia exclusiva. 
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Es más, también les voy a decir que hasta les acompaño en el reclamo de esos 800 
millones de euros al Gobierno Central, pero ¿saben qué?, es que dicha partida 
presupuestaria está contemplada en los Presupuestos Generales del Estado, y ustedes, 
tanto el PDeCat como Esquerra Republicana de Catalunya prefirieron negociar sobre 
mediadores y relatores del procés antes que en financiación de la comunidad autónoma. 
Esa es una realidad.  

Pero podemos seguir más allá, esta moción que presentan ustedes hoy es una acción 
política que el Partido Popular lleva reclamando años en las Cortes Generales. No sé si 
recordarán, deberían recordar que en la pasada legislatura, el gobierno del PP efectuó 
diversas modificaciones en el Código Penal, entre las cuales estaban lo que ustedes 
están solicitando ahora, el aumento de las penas a los reos por robo, robo con violencia, 
hurto... Se aprobó la Ley orgánica 1/2015 de 30 de marzo. 

Pero no les vamos a votar a favor de esta moción por una razón muy sencilla: porque yo 
no les creo, no les creo porque he consultado la hemeroteca, y el diario de sesiones del 
Congreso, y tanto Convergència i Unió, PSOE y Esquerra votaron en contra de la reforma 
del Código Penal que aumentaba, aquí tengo la prueba, si lo quieren negar, que 
aumentaba las penas por delitos por robo. 

Entonces, ¿qué les hace cambiar de opinión en cuatro años?, es lo que no entiendo, 
supongo que es el efecto de la precampaña electoral. Si no, no lo explico. 

Bueno, como pueden ver, ustedes aparentan una cosa y a la hora de la verdad votan lo 
contrario. Por ello, votaremos en contra. 

Sr. Alcalde: Molt bé, més intervencions? 

Sr. García: Bueno, en primer lloc, dir que hem proposat unes esmenes que us hem fet 
arribar a l’inici de la sessió, i voldríem saber si s’accepten o no. Bàsicament les esmenes 
van en la línia de no parlar només de seguretat, d’incrementar, que els delictes siguin 
més... no em surt la paraula. Que als delictes els donin més presó, més penes, sinó que 
el que volem és que hi hagi també una reinserció social i que hi hagi mesures per 
combatre les desigualtats socials, que són al final el que genera moltes vegades aquest 
tipus de delinqüència. 

Per tant, com a mínim, no parlar només de seguretat i d’increment i enduriment de 
penes, sinó també de mesures socials i de mesures de reinserció. 

En aquesta línia fèiem aquestes esmenes, que esperem que les pugueu acceptar. 
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Sr. Tintoré: Bueno, aviam, en principi, com sabeu, vull dir, aquesta, em sembla que us 
ho vaig enviar, no sé, el dimecres o el dijous, no ho recordo, eh? Aquesta és la moció 
oficial, val? Per tant, sabeu que mocions oficials, nosaltres, en aquest cas no canviem 
res. Sí que, si voleu presentar-ne una que vagi lligat amb això amb el caire aquest més 
social, la podem estudiar perfectament, però modificar aquesta, quan són un munt 
d’esmenes, eh?, i tot just no les hem pogut tractar, perquè les tenim aquí, a l’inici de la 
sessió, doncs és complicat la seva acceptació. 

Sr. García: Potser si les haguéssiu enviat dilluns les podríem haver fet abans, però els 
terminis han sigut els que han sigut. 

Sr. Tintoré: Potser si haguéssiu vingut a la Junta de Portaveus, que nosaltres teníem la 
moció des de dilluns, llavors ho podíem haver tractat, perquè, clar, jo ho envio el 
dimecres.  

Sr. García: Si tornem a entrar en la Junta, que és per un motiu laboral, no hi hem pogut 
assistir, què vols que et digui? 

Sr. Tintoré: D’acord, llavors en té la culpa el Ple, llavors, que no s’hagi pogut tractar a la 
Junta? No.  

Sr. García: Si podeu acceptar una esmena... 

Sr. Alcalde: Escolta una cosa. Si la voleu presentar pel proper Ple, en presenteu una, o 
en consensuem una que hi hagi doncs altres temes, però aquesta és la que ens envien 
de l’ACM, i normalment les mocions que ens envien de les entitats supramunicipals 
doncs no les toquem. 

Si n’hem de presentar una altra el proper mes, doncs en presentem una altra. Però 
aquesta la tractem i la votem tal com està. I a partir d’aquí, doncs digueu el que creieu 
convenient de la moció aquesta que tenim en aquest moment. 

Sr. García: Bé, simplement, primer dir que sí que podríeu acceptar almenys alguna de 
les esmenes, igual que altres vegades n’hem acceptat nosaltres, igual que altres vegades 
ens demaneu que les mocions que portem d’algú també es modifiquin. Si no s’accepta, 
farem una abstenció i ja faríem una altra proposta, però no hi votarem a favor en aquest 
cas. 

Sr. Tintoré: És que són set esmenes, eh?, en una moció de sis punts, saps el que et vull 
dir? 

Sr. García: Accepteu-ne alguna. 
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Sr. Tintoré: No diem que no, però això s’ha d’estudiar bé, per això ho deia, eh? 

Sr. García: Tampoc és tan difícil incloure temes socials i d’inserció, crec que no hauria 
de generar molt de debat, però vaja. 

Sr. Tintoré: En fi, escolti, senyor del PP, de debò, jo no sé si contestar-li, si no, perquè 
dona una de titulars que de debò, a veure, no sé ni per on començar, amb la reforma 
del Codi Penal, dir-li que sí, que no s’hi va votar a favor, però era una reforma general, 
hi havia aquest punt, però hi havia moltes més altres coses que vostè no explica. 

El pressupost dels 800 milions, però si el gran deute el tenim des que governa el Partit 
Popular! El gran deute que ens deuen milions rere milions. Si els tinguéssim, segurament 
podríem apostar per més seguretat a nivell de Mossos d'Esquadra. 

No en tingui cap dubte. I no facin ara el paper que presenten lleis i tot això, quan han 
governat durant set anys amb majoria absoluta, i quan han volgut modificar lleis, com 
la Llei Wert, o la Llei Mordassa, i lleis que es volen carregar el català, van ràpidament i 
pim-pam-pum, fan les lleis que siguin necessàries. Per tant, no siguin demagogs amb el 
tema de les lleis, que fan i desfan quan els dona absolutament la gana. 

I escolti’m, i referent a aquí, a la Policia Local, és un problema que ens preocupa 
absolutament, som els primers a posar-li solucions, i el que es fa, a part de triplicar, en 
aquest cas, el servei en els moments en què es necessiten amb el tema dels robatoris, 
la vigilància privada el que fa és ajudar aquest servei, d’acord? 

Per tant, penso que hauria d’estar, amb més encert o menys, però després fan una 
pregunta que ja els diré les estadístiques, i ja veuran més orgullosos, penso, eh?, que 
una de les preocupacions principals d’aquest Equip de Govern és el problema que tenim 
actual amb la seguretat. 

Sr. Alcalde: Més intervencions? 

Sr. Torrens: Sí, bueno, usted ya se ha derivado a hablar cosas del procés y todo esto. 
Como siempre, desvía a otros lados.  

Pero usted creo que no puede hablarme a mí sobre robatorios, porque yo los he 
padecido, y aquí está la prueba de que ustedes votaron en contra del Código Penal, 
entonces, ahora ¿qué vienen a pedir? Y esta moción de urgencia, tan rápido, supongo 
que será por las elecciones. 

Es mi interpretación. Gracias. 
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Sr. Alcalde: Miri, senyor Torrens, jo també li puc parlar, també amb propietat, eh?, i mai 
millor dit. 

Places de Policia Local, l’any 2012 el senyor Mariano Rajoy i el senyor Montoro aproven 
una llei, l’Arsal, que fa que no puguem passar un límit salarial tot i que els ajuntaments 
que estàvem en bona situació econòmica, es fa una llei per tothom, pensant en els que 
ho estaven fent malament, i entre cometes ens donen pel sac als que estem en bona 
situació econòmica, i no permet contractar més, passant el límit d’una massa salarial, 
per tant, només permet reposicions de serveis que en diuen obligatoris, com pot ser 
Serveis Socials, com pot ser la policia. En canvi, els altres, altres jubilacions que hi ha 
d’altres departaments, no les podem ni cobrir, amb una llei, quan tenim la capacitat 
econòmica per fer-ho. 

Primer punt, no podem contractar més policia, només cobrir les baixes que tenim per 
jubilacions. 

Durant set anys ha estat el Partit Popular i podia haver fet això, doncs aquesta 
modificació. 

I parlem de Premià de Dalt, a mi m’agrada parlar del poble de Premià de Dalt. Tota 
l’onada de robatoris, tot i que a altres poblacions és a partir de l’any 2015, ens comença 
a partir de l’any 2016, octubre del 2016. Aprofitant l’horari nocturn, entre octubre i el 
mes de març de 2017, doncs hi ha un increment important d’aquests actes delictius, 
majoritàriament per bandes doncs que venen o d’Europa de l’Est o de Sud-amèrica, 
també de locals, aprofitant aquests moments de foscor, entre les sis de la tarda i les deu 
de la nit hi ha la majoria de robatoris. 

Què passa?, doncs bé, actuem, reforcem policia, l’any 2017 posem càmeres de seguretat 
lectores de matrícules a totes les entrades i sortides de la nostra població, i bé, aquesta 
preocupació va en augment, la situació no només a Premià de Dalt, sinó a tota la 
comarca, no només a la nostra comarca, sinó a moltes comarques, per aquesta legislació 
que hi ha. 

Finalment, doncs, des de fa un any, treballem el fet que molts veïns i veïnes ens diuen 
que estan plantejant-se la contractació de seguretat privada. I no només aquí, sinó a 
altres poblacions, i estem veient doncs municipis que fan patrulles ciutadanes per poder 
doncs evitar això, i creiem que una bona solució és aquesta de contractar seguretat 
privada, contractada per l'Ajuntament, coordinada per la policia, per tenir tres tipus de 
seguretat, Policia Local, a part de Mossos, que té la competència, Mossos, tenim Policia 
Local, tenim càmeres de seguretat, i és com aquell que té la seva casa amb alarma, llum, 
amb gos, etcètera, etcètera, doncs normalment té menys possibilitats. 
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Però també després l’any 2018 hi ha un Consell d’Alcaldes que hi ha aquesta 
preocupació, que demanem a tota la plana major interior, es mostren també la seva 
frustració els cossos de seguretat, tant policia, perquè, doncs bé, s’enxampen, es 
treballa bé, s’enxampen aquests delinqüents, i al cap de poques hores doncs tenim el 
cas doncs que tornen a estar al carrer, la gent, ningú ho entén, la ciutadania, qui està en 
aquest àmbit, i bé, aquesta preocupació entra.  

Fa un mes torna a haver-hi un Consell d'Alcaldes amb el conseller d’Interior, i al final 
s’arriba a la conclusió, per molts recursos que posem, la principal mesura que podria 
evitar aquests robatoris és un canvi legislatiu. Per què?, perquè aquí tenim que qui fa 
aquest tipus de robatoris són dos anys, mínim són dos anys, per un delicte contra el 
patrimoni, no contra les persones, quan l’efecte contra les persones que han robat a la 
seva vivenda és important. 

Quan a països europeus tradicionals, com Alemanya, Itàlia, estem parlant de mínim 
quatre-cinc anys. Estem parlant que a Europa quatre furts és presó. Aquí, quatre furts 
és multa econòmica, per tant, estàs dient que vagin robant per pagar la multa 
econòmica que hi ha. 

Al final, després de tot aquest procés, el que s’arriba a la conclusió, que des de baix, i a 
més també hi ha unes eleccions, el proper dia 28 d’abril, de dir que els partits, que 
tothom, doncs aquest canvi legislatiu seria el principal vot, i no només al Maresme, sinó 
que estem parlant, també hem tingut fòrums comarcals, i està passant a la Selva, està 
passant a l’Anoia, està passant a Osona, i al final el que estem buscant és solucions per 
tots, perquè no ens torni a passar el que a molts ens ha passat. 

Com a municipi podem fer moltes coses, podem posar més policia, podem posar més 
càmeres, podem contractar seguretat privada, però el principal motiu, i això no només 
dit per nosaltres, sinó pels cossos de seguretat, que venen aquestes bandes aquí, és 
perquè aquí doncs la situació és molt més fàcil, delinquir, perquè al cap de poques hores, 
o en cas que t’enxampin, tornen al seu país o si van a judici no entren a presó. 

Per tant, aquí el que demanem és aquesta acció, des d’aquí, des de baix, des dels 
municipis, doncs demanar a qui és competent, que en aquest cas és l’Estat, que és el 
que ha de canviar aquesta llei, no per endurir, sinó per igualar als països europeus més 
tradicionals.  

I aquí estem buscant solucions no fora, buscant des d’aquí, des de baix cap a dalt. 

Sr. Torrens: Bueno, una puntualización. El que entren a robar en domicilio es un robo 
con violencia castigado de dos años a cinco años de prisión, no es un hurto. 



43 
 

Sr. Alcalde: No, no, una cosa són els furts, però aquí, quatre furts és multa econòmica. 
A Europa quatre furts és presó. Però robatori en domicili sense violència, estem dient, 
eh?, dos a cinc anys sense violència. 

Sr. Torrens: La reforma del Partido Popular de 2015 quitó lo que eran las faltas y apartó 
las faltas del Código Penal y pasó todo a ser delito. Más grave o menos grave, pero eso 
fue un aumento, y ustedes votaron en contra.  

Eso es una realidad constatada. Ahora ustedes dicen... 

Sr. Alcalde: Parlem del passat, senyor Torrens, però estem d’acord que hem d’endurir 
aquestes penes i posar-les a nivell europeu? Aquí estem tots perquè al final tots en 
sortirem beneficiats. 

Molt bé, passem a votar. 

Ø Sotmesa la moció a votació, per 13 vots a favor (PDeCAT, PSC i ERC-AM) 2 vots 
en contra (PP) i 2 abstencions (CRIDA) dels membres que integren la Corporació. 
  
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

 

INFORME DE REGIDORIES 

Sra. Escolano: Bé, bona nit a tothom. Disculpeu si m’agafa algun atac de tos, estic molt 
encostipada tinc molt mal de coll, i tinc la veu més enrogallada, si és que això era 
possible. 

Primer, vull agrair al grup del Partit Popular per començar el Ple fent aquest petit 
homenatge de recordatori a les víctimes i els familiars de l’11M, on em sumo, jo ho tenia 
apuntat, dins d’aquest petit homenatge, jo els hi envio tot el meu condol, i segueixo 
insistint que una societat on l’educació i la cultura siguin el primer graó on posem totes 
les nostres energies segurament evitarem en endavant que es segueixin produint actes 
com aquest. 

Dit això, passaré a parlar-vos de Joventut.  

I dir-vos que demà dimarts a les 5.30h a l’Institut retornem als tallers de la Maleta de les 
Famílies, ja sabeu, aquest va directament als pares, i és per ajudar i orientar els joves de 
4rt d’ESO i Batxillerat per veure què poden decidir estudiar o treballar, de quina manera, 
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i són els tallers que anem fent. Aquest és concretament pels pares, per les famílies, per 
ajudar des de casa. 

El dissabte, a l’Espai Santa Anna, tenim el taller d’autodefensa, que és per a tots els 
gèneres, no va dedicat només a les noies, sinó a tots. I estem treballant perquè creiem 
que és important no només educar en l’autodefensa, sinó educar en el no atacar. I això 
a vegades ens estem com autodefensant, que les noies es defensin, i potser hem de 
posar una mica la banya en que potser hem d’ensenyar a respectar una mica més. I en 
aquest sentit seran els propers tallers que farem. Però el dissabte hi ha aquest 
d’autodefensa, que hi esteu tots convidats, a l’Espai Santa Anna. 

També el dilluns al matí, el dilluns 25, organitzat transversalment, ja sabeu que nosaltres 
sempre treballem, les regidories d’Educació, les de Joventut, Promoció Econòmica, 
Serveis Socials, Igualtat, ens visitaran en els nostres equipaments els joves de setze anys 
en endavant, per orientar-los. Són joves que no podran acreditar l’ESO, perquè fins i tot 
no l’hauran acabat, i els volem ajudar a què poden fer, com poden tirar endavant, i no 
quedar-se doncs despistats i perduts tot un any, quan surtin de l’Institut, què ens està 
passant, que no es quedin al carrer desorientats. I visitaran els nostres equipaments que 
tenim a La Fletxa, a Promoció Econòmica, a Serveis Socials, i els nostres tècnics, que són 
fabulosos, els faran aquest taller i els ajudaran una mica a obrir-los les portes, que vagin 
a preguntar, que els ajudarem i els acompanyarem, com sempre hem fet. 

De fet, és important la tasca que fan, i que fem, perquè fins ara hi havia un grup, i aquest 
any hem hagut d’augmentar a dos grups, perquè els interessa que els ajudem. Per altra 
banda, és preocupant, perquè passem d’un grup a dos grups de joves una mica 
desorientats. Llavors, hem de fer, tenim molta feina per fer, estem disposats a fer-la, 
però la farem. 

I des de Cultura, recordar-vos que aquest cap de setmana tanquem l’EscenARTS 
d’hivern, el tanquem amb un festival internacional, és un festival internacional que és 
com a cloenda de totes les activitats al voltant del Dia de la Dona, que han realitzat totes 
les entitats de Premià de Dalt conjuntament amb les regidories també de Joventut, 
Cultura, Igualtat, Serveis Socials i totes les entitats socials del poble, del nostre poble, i 
com a cloenda de tots aquests actes celebrem aquest festival internacional per 
l’empoderament i la visualització de les dones, per la igualtat d’oportunitats. 

És un festival de màgia d’arreu, dones d’arreu del món que fan màgia. No acompanyen 
els mags, no, són magues de renom internacional, i aquesta era la nostra idea, de donar 
aquesta visibilitat, és un festival únic al món, no és la primera edició, no ens l’hem 
inventat, és la novena edició, és un festival que ja es feia, i l’hem rescatat de l’oblit, i el 
posem a Premià de Dalt. 
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És un festival internacional quilòmetre zero. Què vol dir? Tots els suports que tenim, tots 
els allotjaments, totes les dietes, totes les flors que s’entregaran, els guardons, el servei 
de taxi que fa els transfers, es diu així, ara, es diu transfers, eh?, vol dir els viatges als 
aeroports i les estacions a buscar-les, tot és quilòmetre zero, tot són Premià de Dalt, ja 
sabeu que aquesta és la marca de la casa, per la Festa Major també sempre intentem 
que sigui quilòmetre zero, repartir-ho per tots els barris, no només de tots els que ens 
donen suport, sinó totes les activitats, com sempre, ja sabeu, l’Arrela’t, també la Festa 
Major, intentem repartir-la a tots els barris, i es faran activitats gratuïtes de tallers al 
barri Santa Anna, a la plaça del Mil·lenari, a la biblioteca, a Sant Jaume, a la Benèfica, al 
Pati de Sant Jaume, també, i hi esteu tots i totes, o totes i tots, convidats. 

Traurem aquest flyer, que ja el rebreu, que per una banda és el pòster, i per l’altra hi ha 
el programa de mà. Començarem a la biblioteca el divendres, llavors les activitats 
centrals seran el dissabte amb els tallers, el vermut màgic, la gala de màgia, i fins i tot, a 
les onze de la nit al Casal Jove La Benèfica, hi haurà la sessió golfa. I la sessió golfa també 
està oberta a tothom, és gratuïta, però a més a més tots els que sou afeccionats a la 
màgia, petits, grans, dones, homes, a la nit sí, a la nit deixarem que els homes també 
facin màgia. I esteu tots convidats a fer màgia, cadascú a fer el vostre número. 

I el diumenge al dematí acabarem, hi haurà uns tallers al dematí des de la Fundació 
Brossa, i tindrem al teatre l’espectacle Embrossa’t, que ha estat premiat als Premis 
Butaca, ha estat molt premiat al Premi de la Crítica, és finalista als Premis Mags, i tenim 
la gran sort de poder-lo tenir. 

Hem de fer un esment molt gran a la biblioteca, que ens ha acompanyat, i ens ha ajudat, 
i sobretot, sobretot, a la Diputació de Barcelona, que ens ha ajudat econòmicament, 
naturalment. 

I a tots els nostres espònsors, ja veureu que tindrem un roll-up, que posa qui organitza, 
qui dona suport i qui col·labora i aquest roll-up el portarem a tot arreu on fem coses, 
perquè, gràcies a totes aquestes empreses i aquests equipaments i aquestes entitats, és 
possible el Festival Dama, i és possible que aquest festival únic al món s’hagi rescatat i 
es faci a Premià de Dalt. Per tant, vull donar les gràcies a l’equip de Cultura, que ha sigut 
impressionant, perquè ens han fet patir per poder acabar aprovant i programant aquest 
festival, i tots els serveis tècnics, i el serveis sobretot de Cultura de l'Ajuntament de 
Premià de Dalt, estan fent una tasca titànica, titànica. Això sí: la gran majoria són dones. 

Moltes gràcies, i us emplaço a que el disfrutem plegats. 

Sr. Font: Bé, bona nit. Només recordar-vos que la setmana passada es van començar les 
obres d’eixamplament de la Riereta, s’ha començat també les obres a la plaça del Remei, 
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sobre del pàrquing, i s’ha començat també les obres al camp de futbol, que s’està 
canviant la gespa. 

HISENDA 

Sr. Costa: Bona nit a tothom. Des del departament d’Hisenda passo a donar compte a 
dos informes, que, com ja ve sent habitual, rematem el Ple trimestralment, i des del 
2012, en l’aprovació de les lleis per part de l’Estat, que obliguen totes les corporacions 
a un seguit de limitacions de caràcter financer, a les quals a més hem fet referència en 
el debat de les mocions d’avui. 

“DONAR COMPTE AL PLE DE LA INFORMACIÓ COMUNICADA AL MINISTERI D’HISENDA 
I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI 
ORGÀNICA 2/2012 EN EL 4RT TRIMESTRE DE 2018 

Per donar compliment als objectius de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF) es dona compte al Ple de l’informe d’avaluació dels objectius Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 

La informació referent a l’execució del pressupost del quart trimestre de 2018 s’ha 
presentat via telemàtica, amb els formularis habilitats pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, el dia 31 de gener de 2019 per part de la Intervenció 
municipal. 

Les entitats amb pressupost limitatiu han de presentar: 

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

- Situació del romanent de tresoreria 
- Calendari i pressupost de tresoreria 
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per 

aplicació del que es disposa en l’article 16.9 de l’ordre) 
- Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses 

amb la capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema 
Europeu de Comptes (ajustos SEC) 
 

Si l’entitat està subjecta al Pla de comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions 
sectorials: 
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- Actualització d’Estats Financers inicials (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys 
provisionals) per a l’exercici corrent i detall d’execució a final de cada trimestre 
vençut. 

- Calendari i Pressupost de Tresoreria 
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius 
- Actualització de la previsió de la Capacitat/Necessitat de Finançament de 

l’entitat a l’exercici corrent calculada conforme a les normes SEC 
 

Complimentada tota la informació requerida corresponent a l’actualització de l’ informe 
de la Intervenció Local de compliment d’objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, 
per al quart trimestre de 2018, s’informa que la Corporació Local, integrada per 
l’Ajuntament de Premià de Dalt i la societat mercantil La Pinassa, Promocions i Serveis 
Municipals SA,  

- Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària 
- No compleix l’objectiu de la Regla de la Despesa.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Sr. Costa: D’una banda, informar el Ple que l'Ajuntament de Premià de Dalt segueix 
complint amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, pel quart trimestre de l’any i per 
tant pel conjunt del 2018, això és un bon indicatiu, ja que ens indica que la despesa 
corrent d’aquest Ajuntament pot ser finançada amb els ingressos corrents d’aquest 
Ajuntament, és a dir, amb impostos, taxes i subvencions, i no tenim necessitat de 
recórrer a deute per poder fer front, com deia, a aquestes despeses. 

D'altra banda, pel que fa a l’altre informe, el que fa referència a l’objectiu, bueno, a la 
llei coneguda com a Regla de Gasto, informar-los que des del 2012 l’Estat espanyol fixa 
una limitació, un càlcul limitatiu per totes les corporacions locals, també per altres 
àmbits de caràcter autonòmic, i també estatal, en el què es limita la capacitat que tenen 
les administracions, estiguin bé o no financerament, de gastar els seus recursos públics. 

Va ser una norma que penso que va ser escaient en l’època, que sortíem d’una crisi 
econòmica ferotge, però en el moment que es comencen a fer els deures i es pot 
recuperar l’activitat, penso que hauria d’anar acompanyada també d’una modificació de 
caràcter legislatiu, i que emplaço els partits que tenen possibilitat de fer-ho al Congrés, 
de modificar-ho. 

Això per què ho dic?, perquè ajuntaments com aquest, que estan tan sanejats, ens veiem 
limitats a l’hora de poder disposar dels recursos econòmics, i posar-los al servei de la 
ciutadania. Això porta, com ja va passar el 2016, i torna a passar aquest 2018, aquest 
Ajuntament incompleixi amb la limitació de sostre de la despesa, per tant, aquest 
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Ajuntament, jo penso amb molt bon criteri, i crec que aquest Govern comparteix el 
mateix, va decidir prioritzar, posar els diners que rebem de les contribucions dels 
ciutadans a les arques públiques a disposició de més serveis, de millora dels mateixos i 
de més inversions pel conjunt de la població. 

Sra. Cuello: Bona nit. Des de Promoció Econòmica dir-vos que la Diputació de Barcelona, 
ens ha donat pel Fons de Prestació 24.000 euros més que l’any passat per gestionar 
ofertes de feina i gestions amb les empreses. 

Gràcies, bona nit. 

Sra. Julià: Hola, bona nit. Des de la regidoria d’Igualtat, volia agrair a la Crida totes 
aquestes aportacions que ha fet en temes d’igualtat i d’LGTBIfòbia, durant aquests 
quatre anys, perquè la veritat és que totes les aportacions ens fan qüestionar i ens fan 
reflexionar sobre el treball de cada dia, que realitzem, i que ningú, perquè tots tenim un 
punt de vista, ningú és perfecte, i ningú ho fem, pues bueno, està bé totes aquestes 
aportacions. I agrair en aquest moment, precisament, que abans s’ha fet aquest 
comentari, agrair les seves aportacions. 

D'altra banda, dir que bé, que també la participació aquesta transversal de què parlava 
l’Emma també cada any, any rere any, es nota i se sent en les activitats i en la qualitat 
de les activitats que es fan des de l'Ajuntament i des de les entitats del poble. La veritat 
és que anem creixent i anem madurant en temes d’igualtat i de construcció en aquests 
aspectes.  

I que em sento com molt satisfeta d’haver pogut participar en aquest creixement i en 
aquesta petita consolidació de poble. 

D'altra banda, recordar-vos que encara de totes les activitats que hi ha en aquesta 
setmana, quinzena i mes, ja diria, d’Igualtat, i de feminisme, recordar-vos que el dia 21 
de març, el dijous a les set de la tarda, a la biblioteca, hi ha un recital de poesia que es 
diu Aquesta sang, i que és a càrrec de Mireia Calafell, és una activitat que recomano que 
la pugueu aprofitar.  

I després, les Dones de Dalt ens ofereixen una xerrada a càrrec de Carme Mallol, al Casal 
Jove, el dia 29 de març a les set de la tarda: Bibliotecàries, cent anys, ho presentarà 
l’actual directora de la biblioteca, la que està substituint la Raquel, i també us convido a 
participar-hi i aprofitar-ho. 

D'altra banda, com a regidora de Serveis Socials, també em sento molt satisfeta del 
conveni que hem pogut signar amb la tècnica d’Habitatge del Consell Comarcal, amb la 
col·laboració de l’Alcalde, que també té el càrrec de president del Consell Comarcal, i 
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que ha pogut facilitar aquesta incorporació, aquesta nova incorporació a l'Ajuntament, 
d’aquesta oficina, de la qual gaudim cada quinze dies, els dimarts, aquí, i que la veritat 
és que s’està aprofitant realment bé. Possiblement, Alcalde, haurem d’ampliar el servei. 

De totes maneres, aquesta tècnica també ens està ajudant en temes d’habitatge, en 
temes d’habitatges d’emergència, ens està assessorant, i bueno, i tirem endavant totes 
aquestes noves necessitats que van sorgint a la població, i que la intenció és poder 
treballar-hi i posar-hi tots els nostres esforços. 

Moltes gràcies. 

Sr. López: Bona nit, des de Medi Ambient informar que des de fa pocs dies s’ha posat en 
marxa un sistema de reg per telegestió, amb el qual ens hem modernitzat molt, i a totes 
aquestes zones verdes que estem millorant, doncs estem implantant aquest nou 
sistema, que anirem implantant a tot arreu. Entre altres millores, tot això ho podem 
controlar informàticament des d’aquí de la casa, i podrem sapiguer si hi ha pèrdues, 
quan es necessita tenir el reg en marxa, i tota la incorporació de pluviòmetres que 
detecten quan ha plogut, per evitar el consum d’aigua innecessari amb els parcs i les 
zones verdes del poble. 

Sr. Medina: Hola, bona nit. 

Congratular-nos per la inauguració de l’exposició Dones, de la ruptura a l’actualitat, que 
va ser aquest passat dissabte, amb una taula rodona esplèndida, amb dones que estan 
a la recerca, amb dones periodistes, amb dones que són cap d’ONG, amb dones artistes, 
amb dones que escriuen, poetes, tècniques d’Igualtat, va ser un debat molt interessant, 
que va passar, va ser la porta a obrir l’exposició, que recomano fermament que l’aneu a 
veure i gaudir, tenim temps, és fins al juny. 

Dir-vos que la Diputació de Barcelona s’ha interessat per fer-la itinerant, i que hi ha dos 
o tres ajuntaments que també ens han demanat la possibilitat de portar-la a casa seva. 
És una exposició de producció pròpia, feta des del nostre Ajuntament, i ens sentim molt 
orgullosos de com està funcionant. 

A part, recordar també una iniciativa que és molt nova, ja l’he explicat en Ple, però és el 
proper dia 28, que és aquesta jornada de capacitació empresarial, hi ha quatre empreses 
de les grans de Premià de Dalt, que ja han fet un procés important d’internacionalització, 
innovació i gestió de talent, que acullen empreses més petites del nostre territori per 
explicar-los la seva trajectòria, explicar-los errors, explicar-los encerts, i crear sinergies i 
crear teixit empresarial, i que qui s’hi vulgui apuntar encara ho pot fer. 

Moltes gràcies. 
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Sra. Duran: Bona nit. Des de la regidoria d’Ensenyament, i transversalment amb 
Joventut, Serveis Socials i Promoció Econòmica, comencem el projecte Insersport. És 
una formació esportiva amb finalitat laboral amb el títol federatiu d’àrbitre d’esports, 
els esports que participen al municipi són futbol sala, bàsquet i vòlei. 

Tenim la participació de 37 joves amb vulnerabilitat social del nostre municipi, que demà 
comencen les classes amb una duració de dos mesos. 

El dimecres 13 de març assistirem a la presentació Insersport, a la seu central de la UFEC, 
és la Unió Federativa Esportiva de Catalunya, com a municipi pioner del Maresme, 
subvencionat 100% per la Diputació i espònsors privats. 

l'Ajuntament cedeix instal·lacions esportives i les aules formatives. 

Moltes gràcies i bona nit. 

Sra. Fernández: Hola, bona nit. Des de l’àrea de Participació, dir-vos que el passat 22 de 
febrer va culminar el procés participatiu juvenil, i vam comunicar als joves quina havia 
sigut la proposta més votada, que la van votar ells, i amb un 50% dels vots va guanyar 
fer un parc de parkour. Ara treballarem amb una representació de joves, per buscar una 
ubicació i veure com iniciem i col·loquem alguns elements. 

A part d’això, hi havia propostes molt interessants entre totes les que van presentar, i 
segurament alguna l’entomarem, perquè potser la integrarem en algunes activitats que 
fem. 

Després, dir-vos que el 25 de març convocarem sessió del Consell del Poble, que serà 
l’última de la legislatura. 

I d'altra banda, des de l’àrea de Solidaritat, dir-vos que el 6 d’abril el Grup de Solidaritat 
pel Tercer Món organitza la Festa Solidària, que és una mostra d’entitats solidàries, que 
ens presenten la feina que fan, i serà durant el matí del dia 6 d’abril al Pati de Sant Jaume.  

Moltes gràcies. 

Sr. García: Perdoneu, si em deixeu un esment molt breu, agrair l’esment que ha fet la 
Magda abans, que de vegades costa molt aprovar coses aquí, que es duguin a terme 
propostes que fem, però és veritat que de tant en tant hi ha alguna cosa que es fa, i amb 
Igualtat en particular hem pogut treballar conjuntament amb algunes coses i s’ha 
avançat. 

I aprofitar per agrair que entre el Ple anterior i aquest hi ha hagut el Dia contra la 
LGTBIfòbia a l’Esport, que hem pogut organitzar conjuntament, i que esperem que vagi 
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a més d’aquí en endavant, i agrair l’acte que vam fer ahir, que va haver-hi molts actes 
pel Dia de la Dona, i vam poder comptar amb un acte de Lluites i Dones Diverses, i agrair 
a les persones que han fet possible aquests dos actes. 

Gràcies. 

Sr. Alcalde: Molt bé, doncs, passem a preguntes. Com sempre us demano, tant pregunta 
com resposta, màxima brevetat i concisió. 

 

PRECS I PREGUNTES 

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 

9. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA ALS SÍMBOLS 
INCONSTITUCIONALS EN ELS LLOCS PÚBLICS. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. E2019002279, 
DE DATA 01/03/2019) 

Sr. Torrens: “¿Por qué el Ayuntamiento permite a una persona que no ha ganado su 
derecho a explotación del recinto del Bike Park sin ningún concurso, saltarse la normativa 
y la neutralidad política que debe imperar en las instalaciones municipales (de todos los 
vecinos) poniendo una bandera inconstitucional en sus instalaciones?” 

Sr. López: Bé, en principi no és que l'Ajuntament ho autoritzi, l'Ajuntament, en un Ple, 
doncs ja va decidir allà on havien d’onejar aquestes banderes, i sí que és cert que a 
vegades detectem, hem notificat a l’entitat, però allà és un puesto que és molt 
concorregut, i evidentment moltes vegades, doncs, uns pels altres, costa una mica, però 
quan es detecta doncs s’informa l’entitat. 

Sr. Torrens: Bueno, lo digo, más que nada, porque la Junta Electoral, hace un par o tres 
de horas, ha dado a la Generalitat 48 horas para retirar los lazos y esteladas que hay en 
edificios públicos. 

10. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PUBLICITAT EN LLOCS 
PÚBLICS INCOMPLINT LES ORDENANCES. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E2019002279, DE 
DATA 01/03/2019) 

Sr. Torrens: “¿Por qué el Ayuntamiento permitió colocar a la ANC una pancarta en la 
Carretera de Enlace incumpliendo normativa? ¿Dio permiso a esta entidad para 
colocarlo? Si es así, ¿podrían facilitar al pleno el número de registro?” 

Sr. Tintoré: No, no va donar permís. 
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11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA IL·LUMINACIÓ EN EL CAMÍ 
DEL MIG. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. E2019002279, DE DATA 01/03/2019) 

Sr. Ruffo: “¿Qué ha pasado con la iluminación del camino del medio del polígono 
industrial Buvisa? ¿Han vuelto a robar en la torreta central? ¿No puso el ayuntamiento 
seguridad cuando se hizo la obra?” 

Sr. Font: Bé, en el Camí del Mig i a lo que és la Suïssa, es va robar uns metros de cable, i 
no van ser simplement en aquí, sinó que també va haver-hi dos carrers més afectats, 
que va ser Puigoriol i el carrer Josep Tarradellas. Medides antirobo pel cable són molt 
difícils i molt complicades. 

12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LES OBRES EN EL CAMÍ DEL 
MIG. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. E2019002279, DE DATA 01/03/2019) 

Sr. Ruffo: “¿Qué actuación se está llevando a cabo en la zona comprendida entre el 
Carrer Rosa dels Vents y el Cami del Mig?” 

Sr. Font: Entre el Camí del Mig i la Rosa dels Vents, que són aquells pals que estan posats, 
no és Premià de Dalt, allò és Premià de Mar, o sigui, l'Ajuntament de Premià de Mar ha 
posat uns pals en allà perquè la canalla pugui passar, i ja està, vull dir, però no és terme 
de Premià de Dalt. 

Sr. Alcalde: És un pas cap a l’escola Montserrat. 

Sr. Ruffo: No és aquell espai el comprès entre Rosa dels Vents i Camí del Mig. És el 
triangle aquell, que sí que és nostre, i està dins del polígon. 

Sr. Font: Quin espai? 

Sr. Ruffo: Entre Rosa dels Vents i Camí del Mig. 

Sr. Font: La zona verda. La zona verda, en allà, pues s’estan portant lo que estava de la 
muntanya dels dallò, que estan els forestals tallant allà, es deixa i es deposita allà com a 
magatzem i després d’allà es transporta en el seu moment. 

13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA INICIATIVA DEL “DIA DE 
LA TAPA”. (PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E2019002279, DE DATA 01/03/2019) 

Sr. Ruffo: “¿Ha tenido éxito la iniciativa “Dia de la Tapa” anunciada el pasado mes de 
octubre? ¿Cuál es la opinión general de los comercios adheridos? “ 

Sr. Medina: Hola, bon dia. La iniciativa, en aquests moments està en procés de valoració, 
precisament el dia 4 de març vam tenir la reunió amb els restauradors. Penseu que és 
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una iniciativa que porta sis mesos, i com totes les que fem des de la Regidoria de Comerç 
les anem avaluant. Nosaltres, com a Regidoria, considerem que és millorable, de fet 
estem treballant en diferents aspectes per poder-la millorar, i si voleu, com els 
participants són pocs, us dic, no a nivell general, perquè són molt diferentes les opinions, 
sinó a nivell molt concret, vaig molt ràpid, què opinen de la iniciativa els diferents 
restauradors. De fet n’hi ha dos que consideren que funciona molt bé, no us diré els 
noms per tema de protecció, però que funciona molt bé, i els funciona, i l’estan 
aprofitant. N’hi ha un que es va traspassar i no en tenim l’opinió, n’hi ha un que s’ha 
donat de baixa, n’hi ha tres que volen augmentar la intensitat, és a dir, no tant fer un 
primer dia de la tapa, sinó potser crear dissabtes amb tapa, alguna cosa d’aquest tipus, 
i n’hi ha dos que els va fluixet, diguéssim, no? Tot i aixís, estem precisament, ja us dic, el 
dia 4 de març vam tenir la reunió d’avaluació, encara estem fent trucades a alguna gent 
que no va poder venir, i a partir de tenir totes les conclusions i com estem fent, com ens 
vam comprometre amb l’Associació Nova de Comerciants, que és ser copartíceps de 
totes les accions, quan tinguem les mesures correctores us les farem arribar, si hi esteu 
interessats. 

14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA BANDERA NACIONAL. 
(PREGUNTA NÚM. 6, R.E. E2019002279, DE DATA 01/03/2019) 

Sr. Torrens: “El pasado pleno de diciembre, el regidor de ERC, el Sr. Font, en respuesta a 
la pregunta formulada por el PP preguntando sobre cuándo darían cumplimiento de las 
diversas sentencias que condenan al ayuntamiento a poner la bandera española en la 
fachada del ayuntamiento, a lo que contestó que cuando recibieron la ejecución. 
Teniendo conocimiento que han recibido la demanda de ejecución relativa a este asunto, 
y en cumplimiento de su promesa realizada en el pleno del ayuntamiento: ¿Cuándo 
piensan dar cumplimiento al artículo 3.1 de la Ley 39/1981 sobre el uso de la bandera de 
España e instalar en un lugar preferente del edificio consistorial?” 

Sr. Font: Bé, pues sí, va arribar la sentència, però com que hi havia possibilitats de 
presentar un altre recurs, s’ha fet aixís i s’ha presentat un altre recurs. Quan es falli, 
veurem el que s’ha de fer. 

15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PRIVATITZACIÓ DE LA 
SEGURETAT. (PREGUNTA NÚM. 7, R.E. E2019002279, DE DATA 01/03/2019) 

Sr. Torrens: “¿Ha habido una reducción significativa de los robos en viviendas tras 
introducir vigilancia privada en las calles del municipio?” 

Sr. Tintoré: Sí, bona nit. Bueno, em sembla que hem contestat abans, era aclarir, és que 
em molesta una mica el fet que es digui “privatización de la seguridad". No privatitzem 
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la seguretat. El servei es triplica i es reforça per part de la Policia Local, i a més a més, a 
les hores que corresponen, es posa seguretat privada, però això no és privatitzar, és 
ajudar la Policia Local perquè ja tripliquem el servei habitual. Dit això, si hi ha hagut una 
reducció significativa, doncs sí, respecte al mateix mes de l’any anterior, un 50%. I 
respecte al mes anterior, al mes de gener, també hi ha hagut reducció. 

Sr. Torrens: Quant, si es pot saber? 

Sr. Tintoré: No voldria dir números, al respecte. He dit una estadística, només, he dit 
respecte al febrer del 2018, en comparació, un 50% menys. 

Sr. Ruffo: Clar, però estem parlant que fora 2018 no teníem l’onada tan, no estava el pic 
tan alt de robatoris. 

Sr. Tintoré: Sí. 

Sr. Ruffo: No tant. 

Sr. Tintoré: Bueno, estadísticament no t’ho sé dir. Que n’hi havia i molts. El mateix 
nivell? Això no t’ho puc dir perquè no tinc els números aquí mateix. 

Sr. Alcalde: Les dades són d’increment d’un 20%. Les generals, 2018, respecte a 2017, 
és un 20% més que hi ha hagut a nivell de comarca. 

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

16. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVES A LA 
URBANITZACIÓ DEL SOLAR DE CAN VERBOOM. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E E2019002280, 
DE DATA 01/03/2019) 

Sr. García: “Quina previsió hi ha respecte al futur del solar de Can Verboom? El motiu 
que s’hi hagin col·locat noves tanques és perquè la seva urbanització es preveu 
imminent?” 

Sr. Font: Evidentment, o sigui, en un solar que és particular, en qualsevol moment poden 
posar una valla i vallar-lo. Però també és veritat que tenen entrada una llicència per 
començar les obres de dintre del solar. 

17. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVES ALS 
ABOCAMENTS AL PARC DE CAN FIGUERES. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. E2019002280, DE 
DATA 01/03/2019) 

Sr. García: “Es té constància d’abocaments realitzats al parc de Can Figueres? S’han pres 
o es prendran mesures al respecte?” 
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Sr. López: No, des del Departament de Medi Ambient com de serveis tècnics no tenim 
constància d’aquests abocaments, com no sigui que facin referència a algun acte incívic 
d’alguna tanca que van llençar a la bassa, o alguna coseta, aixins, però nosaltres no en 
tenim, des de cap Departament no tenim aquest coneixement. 

Sr. García: Llavors passa un tema que ens va comentar una veïna, que era un abocament 
no sé si líquid, no era tirar una valla, era un abocament tipus abocament incontrolat, 
llavors ho farem saber. No sé si ha sigut només una vegada o més, però en tot cas us ho 
comuniquem. 

18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA 
DESAPARICIÓ DEL LLAÇ DE LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. 
E2019002280, DE DATA 01/03/2019) 

Sr. Batlle: “Com és que va tornar a desaparèixer?” 

Sr. Font: Bé, pues no és que hagués desaparescut, és que es van fer obres, van pujar 
operaris a dalt, i al destapar la tapa, feia nosa per passar per allà, les cordes que estan 
lligades, el van girar, el van pujar a dalt de la coberta, i acte seguit, l’endemà es va tornar 
a baixar. 

Sr. Batlle: L’endemà no va ser, però de totes maneres aprofito la pregunta també per 
preguntar. Fa un temps va desaparèixer, es va dir, l'Ajuntament, que investigaria. Quin 
és el resultat? 

Sr. Font: A veure, no va desaparèixer, eh? Es girava, desaparèixer no ha desaparescut 
mai. Ara, sí que hi ha unes càmeres que estan a baix enfocades, des de baix estan 
enfocades que abans no es podia veure, i ara sí que es veu la part de dalt, i queda gravat 
amb les càmeres si hi ha alguna cosa que pugui succeir. 

Sr. Batlle: És a dir, algú va entrar a l'Ajuntament i no se sap qui. 

Sr. Alcalde: Dintre l'Ajuntament no. 

Sr. Tintoré: Entrar no, eh? 

Sr. Font: Entrar, no. 

Sr. Tintoré: O el va girar des de baix. 

Sr. Font: Aquí també hi havia una cosa, que és el llaç aquest, no és que pesi massa, i lo 
que sí, es girava. Això era una altra cosa i se girava amb el vent, vull dir, no... 

Sr. Batlle: El van pintar, eh? Amb un esprai. El vent no pinta. 
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Sr. Font: Per això s’han pres les mesures necessàries perquè no es pugui pujar a dalt. Es 
pugi per un cantó o per un altre, però per això s’han pres les mesures perquè això no 
pugui passar. 

19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA AL NOMBRE 
D’OBRES I NOUS AJARDINAMENTS FETS AQUEST ANY. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. 
E2019002280, DE DATA 01/03/2019) 

Sr. Batlle: “Quantes obres s’han fet al municipi, i quants nous enjardinaments, en el 
que portem d’any?” 

Sr. Font: Bé, aquesta és una pregunta una mica dallò, no sé ben bé què és el que volen 
sapiguer, si els puestos, els llocs. 

Sr. Batlle: El nombre. Les obres que han començat a portar-se a terme. 

Sr. Font: Dins d’aquest any? En realitat no se n’ha fet cap, d’obra, que sigui amb 
pressupost d’aquest any. Tot el que ve està produït pel romanent. 

Sr. Batlle: Pel romanent, sí, sí. 

Sr. Font: Ara, si voleu que us vagi dient les obres que hi ha, que s’han iniciat, si voleu les 
vaig nombrant. 

Sr. Batlle: No, no fa falta, el nombre és perquè ens quadri més o menys amb el que tenim 
i ja està. Amb el nombre d’enjardinaments i obres ja en tenim suficient, gràcies. O si ens 
ho vol fer arribar. 

Sr. Font: S’han iniciat unes 24 obres. Bueno, iniciat i que venen seguides del mes de 
desembre alguna, però tot està aprovat des de l’any passat, o sigui, no és d’ara aquest 
any, sinó que es va aprovar amb un romanent que va haver-hi, l’estiu passat, i a partir 
d’aquí s’han fet tots els projectes i s’ha fet tot el dallò per poder tirar endavant aquestes 
obres. 

Sr. Batlle: És simplement per portar-hi un control, si ens pot fer arribar la llista l’hi 
agrairíem 

Sr. Font: Es farà arribar la llista. 

Sr. Batlle: Bueno, i els enjardinaments? 

Sr. Alcalde: Fem el mateix. 
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Sr. López: És exactament el mateix, vull dir, s’han acabat del pressupost iniciat l’any 
passat. O s’han acabat recentment. 

20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA AL RESSALT 
DE LA CARRETERA D’ENLLAÇ. (PREGUNTA NÚM. 5, R.E. E2019002280, DE DATA 
01/03/2019) 

Sr. Batlle: “Per què s’ha arreglat ara el ressalt de la carretera d’Enllaç?” 

Sr. Font: Bé, perquè el ressalt s’havia d’arreglar, que s’havia anat esfonsant cada vegada 
més. Jo no l’hagués arreglat, perquè la gent parava, eh?, la gent parava i anava a poc a 
poc. Ara està arreglat i s’ha aprofitat que venia la màquina per fer l’asfalt del poble, que 
se n’han fet 4,5 quilòmetros, i al mateix temps s’ha aprofitat per poder reparar el ressalt 
i no s’ha hagut de llogar una màquina, el qual encara és... s’hagués fet una mica abans, 
s’ha esperat que arribés per poder-ho fer. 

Sr. Alcalde: Molt bé, doncs moltes gràcies, i com és habitual ens acostarem al públic, 
qualsevol consulta, suggeriment o pregunta, estem a la vostra disposició. Moltes gràcies 
i fins al proper mes. 

 

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dona per finalitzada la sessió, essent les 
21’50 hores del dia 11 de març 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 

 

 

 

 


