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

• Número: 5/2019 
• Caràcter: ordinària 
• Convocatòria: Primera 
• Data: 8 d’abril de 2019 
• Horari: de 20h a 21’30h 
• Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament, situada a la plaça de la Fàbrica, 1 

 
 
MEMBRES ASSISTENTS: 
 
 
SR. JOSEP TRIADÓ BERGÉS     ALCALDE  
SR. MARC TINTORÉ I SERRA      1r. TINENT D’ALCALDE 
SR. JOSEP FONT I VIVES      2n. TINENT D’ALCALDE  
SR. ANTONI LÓPEZ GUILLÉN      4t. TINENT D’ALCALDE  
SRA. ANA M. CUELLO LADEVESA     REGIDORA  
SR. CARLES MEDINA VILALTA     REGIDOR  
SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA     REGIDOR  
SRA. JOSI DURAN CUTILLAS     REGIDORA 
SR. GINÉS MARÍN MARÍN     REGIDOR  
SRA. M. INMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ   REGIDORA 
SR. FRANCISCO MONLEÓN MUÑOZ    REGIDOR 
SRA. EMMA ESCOLANO JUANOLA     REGIDORA  
SR. CARLOS GARCÍA ABALOS      REGIDOR  
SR. JAUME BATLLE DE CASTRO     REGIDOR  
SR. LUIS TORRENS PUIG     REGIDOR 
 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 

SRA. MAGDA JULIÀ LÓPEZ     3a. TINENT D’ALCALDE  
SR. BERNABÉ RUFFO NOGUERA     REGIDOR  
 
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt 
 



 

 

2 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
ALCALDIA 
 

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (actes núm. 3 i 4). 
 

2. Despatx Oficial. 
 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 

3. Declarar d’especial interès municipal l’obra de reforma de l’edifici de la Riera Sant 
Pere número 60, de Premià de Dalt. 

 
4. Declarar d’especial interès municipal l’obra de reforma de l’edifici de la Riera Sant 

Pere número 109, de Premià de Dalt. 
 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS  
 

5. Modificació de la plantilla i del catàleg de llocs de treball per a l’any 2019. 
 
 
 
MOCIONS 
 
 
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA 
 

6. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt de rebuig a la directiva europea 
del copyright digital i per tornar a les negociacions. 

 
7. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt de suport al pacte del Litoral del 

Maresme i compromís amb les mesures per un Litoral i unes conques naturals, 
sostenibles i segures. 
 
 

INFORME DE REGIDORIES 
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HISENDA 
 

- Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei 
Orgànica 2/2012, en el pressupost de l’exercici 2019. 
 

 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 
 

8. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a les obres del camp de futbol. 
 

9. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a l’incompliment de la Llei 39/1981, 
relativa a l’ús de la bandera d’Espanya. 
 

10. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a les màquines de reciclatge selectiu. 
 

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

11. Preguntes del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatives al Pla de Barris. 
 

12. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a les barreres 
acústiques als laterals de l’autopista. 

 
13. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la zona sense vorera 

de la Carretera de Premià després del pas sobre l’autopista. 
 

14. Preguntes del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatives a l’ús de programari 
lliure. 
 

15. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a l’ús de les sales de 
l’antic Ajuntament. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Sr. Alcalde: Iniciem el Ple del mes d’abril. Abans d’iniciar el Ple vull llegir el decret que 
vaig signar el 12 de març per la defunció del Jutge de Pau. 
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“Assabentats de la defunció ocorreguda aquesta passada nit del Sr. Salvador Baz i 
Vergara, Jutge de Pau de la nostra vila, i d’acord amb el que està establert en l’article 11 
del Reglament d’Honors i Distincions. 
En ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,  
 

RESOLC: 
 

PRIMER.- DECRETAR dos dies de dol al Municipi que seran avui dia 12 i demà dia 13 de 
març de 2019. 
 
SEGON.- DECRETAR que la bandera de l’edifici consistorial onegi a mig pal amb crespó 
negre durant els dos dies de dol. 
 
TERCER .- MANIFESTAR als seus familiars, la condolença de la Corporació per aquesta 
pèrdua. 
 
QUART.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió 
que es celebri i guardar un minut de silenci a l’inici del mateix.” 
 
Sr. Alcalde: Per tant, fem un minut de silenci, en memòria del Jutge de Pau, que va morir 
el dia 12 del mes passat. 
 
Bé, moltes gràcies, que descansi en pau. 
 
 
ALCALDIA 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (ACTES NÚM. 3 I 4) 
 

Ø Sotmeses les actes número 3 i 4 a votació, s’acorda la seva aprovació per 
unanimitat dels 15 membres 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 1 d’abril de 2019, va acordar 
ampliar, amb efectes 2 d’abril de 2019, la jornada laboral de la treballadora d’aquesta 
Corporació, Sra. Mònica Rodríguez Gallardo, tècnica auxiliar de biblioteca, per tal 
d’adaptar-la a les necessitats del servei, passant a ser la seva dedicació horària setmanal 
de 37,5 h/setm. en comptes de les actuals 18,75 h/setm.” 
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OBRES I VIA PÚBLICA 
 
3. DECLARAR D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL L’OBRA DE REFORMA DE L’EDIFICI DE LA 
RIERA SANT PERE NÚMERO 60, DE PREMIÀ DE DALT 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

“Vista la sol·licitud presentada en data 27 de juliol de 2016 per la Sra. Gabriela Bernal 
Maldonado en representació de l’Associació Krisol Waldorf Maresme, en la que demana la 
bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la taxa de llicència 
urbanística de l’edifici situat a la Riera Sant Pere núm. 60 de Premià de Dalt. 
 
Vist l’ informe emès pel tècnic municipal, Sr. Josep Meca Riera, que es transcriu en part a 
continuació: 
 
“En relació a la sol·licitud, presentada en data 5 d’ AGOST de 2016, de còpia del 
corresponent acord municipal en relació al redactat de l’ordenança fiscal núm.3 en el seu 
article 6è i de l’ordenança fiscal núm.10 en el seu article 7è pel que fa a les obres menors a 
l’habitatge de la RIERA SANT PERE núm.60 (finca VILLA MATILDE) de Premià de Dalt.  
 
Vista la sol·licitud realitzada en data 27 de juliol de 2016 amb número de registre 
d’entrada 4110/2016 per part de la Sra. Gabriela Bernal Maldonado en representació de 
l’Associació Krisol Waldorf Maresme amb domicili a efectes de notificacions Riera Sant 
Pere núm.60 sobre la bonificació de l’impost de construccions i obres per les obres menors 
a realitzar a l’edifici principal. 

Consultades les ordenances fiscals: 
• O.F.  núm.   3        “Impost sobre construccions, instal·lacions i obres”. 

(...) 
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres menors 109/2016 amb número d’expedient 
4108/2016 pel condicionament de l’edifici principal de Villa Matilde (Riera Sant Pere 
núm.60) com a centre d’ensenyament i acompanyament familiar, a nom de l’Associació 
Krisol Waldorf Maresme. 

S’INFORMA 
 

Les obres menors que es pretenen realitzar es troben dins del projecte de canvi d’ús de 
l’edifici principal destinat actualment a habitatge i que es vol destinar a centre 
d’ensenyament i acompanyament familiar. 
 
L’edifici principal de “Villa Matilde” es troba catalogat amb la fitxa núm.77 dins el Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Premià de Dalt. 
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Pel que fa a les possibles bonificacions en aplicació de l’ordenança fiscal núm. 3 es 
considera que: 

1. Pel que fa a la bonificació de l’impost sobre construccions (ICIO) podrà ser 
aplicada a la totalitat de les obres, entrant dins el supòsit 1 recollit en l’article 6 
de dita ordenança núm.3: 

Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa: 

1.- Es concedirà una bonificació de fins el 95 % de la quota de l’impost a favor 
de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial 
interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta 
declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud 
del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres  

5.- L’atorgament dels beneficis fiscals regulats en aquest article correspondrà a 
la Junta de Govern i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu.  

(...) 
 
Per tant sóc del parer que: 
 

1. Per tractar-se d’unes obres destinades a un centre d’ensenyament dins un edifici 
catalogat qui emet aquest informe considera que es donen circumstàncies 
d’especial interès social, cultural i històric artístic que justifiquen que el Ple de la 
Corporació declari les obres d’especial interès municipal. 

(...)” 
                                                                                          
Vist el que disposen el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i les Ordenances Fiscals 
vigents. 
 
Vistes les competències que m’han estat 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 
 

PRIMER.- DECLARAR d’ especial interès municipal l’obra de reforma de l’edifici de la Riera 
Sant Pere núm. 60 (finca VILLA MATILDE), ja que són obres destinades a un centre 
d’ensenyament dins un edifici catalogat atès que es donen circumstàncies d’especial 
interès social, cultural i històric artístic que justifiquen. 



 

 

7 
 

 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’interessat, a l’ORGT i a la Tresoreria municipal.” 
 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha intervencions? 
 
Sr. Torrens: No, no, no hi ha intervencions. Gràcies. 
Sr. García: En aquesta votarem a favor, tot i que hi ha algunes qüestions, però les 
comentarem lligades al següent punt. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, sabeu que és l’edifici Villa Matilde, que dintre de les atribucions que 
tenim podem fer aquesta bonificació per preservar un edifici històric, que moltes vegades 
aquests edificis històrics que tenim a la població o a altres poblacions tenen risc d’anar 
deteriorant-se i acabar malmesos, doncs afavorir doncs que aquests edificis es puguin 
mantenir en bones condicions, mantenint patrimonialment la seva estructura. 
 

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM, PP i 
CRIDA) dels 15 membres presents. 

S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat 
dels 15 membres presents. 
 

4. DECLARAR D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL L’OBRA DE REFORMA DE L’EDIFICI DE LA 
RIERA SANT PERE NÚMERO 109, DE PREMIÀ DE DALT 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

“Vista la sol·licitud presentada en data 17 de maig de 2016 pel Sr. Jesús Carrasco-Muñoz 
en representació de la Sra. Patricia Garrido Romero, en la que demana la bonificació de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la rehabilitació de l’edifici situat a la 
Riera Sant Pere núm.109 de Premià de Dalt. 
 
Vist l’ informe emès pel tècnic municipal, Sr. Josep Meca Riera, que es transcriu literalment 
a continuació: 
 
“Vista la llicència d’obres majors amb número de Registre General d’Entrada 1924/16, per 
a la reforma d’edifici unihabitatge a la finca coneguda com a “can Batalla” a la Riera Sant 
Pere núm.109 de Premià de Dalt, atorgada per acord de la Junta de Govern Local el 30 de 
maig de 2016. 

S’INFORMA 
 

Pel que fa a la bonificació recollida a l’ordenança per les obres realitzades: 
 
Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa: 
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1. Es concedirà una bonificació de fins el 95 % de la quota de l’impost a favor de 

les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès 
o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric 
artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració 
correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.  

2. L’atorgament dels beneficis fiscals regulats en aquest article correspondrà a la 
Junta de Govern i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu.  

ANTECEDENTS 
 

La finca de “can Batalla”, conté un edifici unihabitatge construït l’any 1886 possiblement 
pel mestre d’obres Pere Andreu a encàrrec del propietari Ramón Batalla d’estil eclèctic. 
Fragment extret de la pàgina web del Museu de Premià de Dalt on parla de l’arquitectura 
al municipi, dels estils artístics i concretament de l’eclecticisme: 

“L'Eclecticisme del segle XIX es va nodrir de múltiples fonts, va aprofitar les innovacions de 
la tecnologia de la societat industrial (el ferro i el formigó), va barrejar la inspiració en els 
diferents estils històrics i va utilitzar la combinació de motius de diferents procedències i 
estratègies compositives. 
 
Al principi, l'eclecticisme es va inspirar en la història (historicisme), fonamentalment en el 
món clàssic: el classicisme hel·lenístic - romà, el romànic o el gòtic, segons la funció de 
l'edifici. Aviat començarà a barrejar i a incorporar característiques d'altres cultures, les 
quals, combinades amb les aportacions contemporànies, donaran peu a una tendència 
eclèctica.  
 
L'eclecticisme va ser impulsat des d'una jove burgesia que buscava la sumptuositat i 
riquesa de l'ornamentació de les façanes exteriors per reflectir el prestigi social. Aquesta 
ornamentació es va veure enriquida amb l'ampliació dels repertoris decoratius, cada 
vegada més exuberants i rics, mentre que l'esquema compositiu es mantenia estable amb 
una rigorosa simetria a través d'eixos verticals”. 

Per aquests motius els redactors del Pla General d’Ordenació Urbanística de Premià de 
Dalt de l’any 1985 varen incloure dins la zona de Patrimoni Històric – Artístic aquest edifici 
amb número de fitxa 72 (Can Martí –propietaris en aquell moment).  
Aquesta inclusió corresponia al pre-Catàleg de Patrimoni. 
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Posteriorment i amb l’aprovació definitiva i executivitat del Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Premià de Dalt l’any 1990 queda fora del mateix. 
 
L’actual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal amb executivitat l’any 2007 qualifica la 
finca amb la clau 17e Protecció del Patrimoni Històric-Artístic i Ambiental amb protecció 
dels elements paisatgístics i naturals, jardins, vegetació, etc. 
Abans de procedir a la concessió de la llicència de reforma de l’edifici aquests serveis 
tècnics municipals han visitat en diverses ocasions la finca per tal de tenir coneixement 
dels elements tant interiors com exteriors que el conformen, arribant a la conclusió que 
calia preservar el màxim possible l’estructura i revestiments existents. 
 
El projecte presentat el 2016 prioritza la recuperació i la restauració dels elements 
constructius originals, tant a l’interior com a l’exterior de l’habitatge, amb la recuperació 
de la majoria de paviments, frescos a parets i sostres, minimitzant la modificació de la 
distribució interior. 
 
Aquest esforç de restauració per tal de mantenir les mateixes condicions de l’entorn, 
dignificant l’habitatge donada la seva situació estratègica de centralitat i visibilitat en 
l’entorn de La Fàbrica és semblant al que s’hagués demanat si l’edifici hagués estat 
catalogat. 

CONCLUSIÓ 
 

Per tant sóc del parer que el Ple de la Corporació acordi la declaració de les obres de 
reforma a l’edifici de Riera Sant Pere núm. 109 d’especial interès municipal per concorre 
circumstàncies culturals i històric artístiques que ho justifiquen. 
 
Posteriorment la Junta de Govern Local haurà d’acordar l’atorgament de la bonificació del 
95% de l’import de l’impost sobre les obres.”       
                                                                                     
Vist el que disposen el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i les Ordenances Fiscals 
vigents. 
 
 Vistes les competències que m’han estat 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 
 

PRIMER.- DECLARAR d’ especial interès municipal l’obra de reforma de l’edifici de la Riera 
Sant Pere núm. 109, atès que concorre les circumstàncies culturals i històric artístiques 
que ho justifiquen. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’interessat, a l’ORGT i a la Tresoreria municipal.” 
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Sr. Alcalde: Molt bé, intervencions? 

Sr. Torrens: Sí, bueno, votaremos a favor. Gracias. 

Sr. Alcalde: Més intervencions? 

Sr. García: Sí, en aquesta farem un vot d’abstenció, bàsicament primer perquè és una 
qüestió que veiem una mica contradictòria. Estem d’acord totalment que s’hagi de 
preservar el patrimoni, però justament per això, com s’ha dit en altres ocasions, 
l'Ajuntament creiem que hauria d’haver apostat per tenir com a municipal aquest edifici, 
no? 

En el moment en què va ser possible, diferents grups ho van demanar, això recordo que 
Esquerra mateix també ho comentava, i finalment no es va dur a terme. 

Llavors, sembla una mica contradictori que no s’aposti per municipalitzar un edifici 
històric com aquest, per poder-lo tenir a l'Ajuntament i poder-li donar ús públic de cara a 
la ciutadania, i després bonificar les taxes quan és un privat el que ara mateix el té. 

No farem un vot en contra, perquè òbviament preferim que es conservi i que es restauri 
el patrimoni, però és una mica contradictòria aquesta manera de fer.  

I d'altra banda, també ens agradaria que, ja que en l’altre punt, com en l’altre punt se’ns 
diu també la quantitat econòmica que es destina a aquestes bonificacions, en aquest 
punt, en canvi, no se’ns diu això, en els informes, i considerem que estaria bé tenir la 
informació perquè en aquest cas es tracta d’obres majors, i per tant, entenem que són 
més diners dels que es bonifiquen. 

Sr. Font: Bé, pel tema de l’import, és un import molt petit, i per això segurament no està 
aquí posat, perquè és l’última llicència d’obres que s’ha donat, però bueno, està a la 
vostra disposició per quan la vulgueu veure. 

Sí que és veritat que en un moment determinat lo de Can Batalla sempre ha sigut una 
cosa que en un moment determinat s’hagués pogut comprar a través de l'Ajuntament, 
pues a lo millor s’hagués comprat, però per comprar-lo primer s’han de tenir els diners. Si 
no hi ha els diners ni hi ha la inversió per poguer-ho fer, estem en desavantatge contra 
altra gent que pugui comprar-lo directament. 

Sr. Alcalde: Alguna intervenció més? 

Sr. García: No, simplement remarcar, bueno, primer, que estaria bé que ens féssiu arribar 
aquestes dades, i d'altra banda, que hi ha diners per algunes coses, i aquí sembla que 
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seria una cosa possible, sobretot quan diferents grups ho demanaven, per tant seria 
interessant haver-ho pogut estudiar conjuntament i haver contemplat aquesta 
possibilitat. 

Sr. Font: Cap problema us ho farà arribar aquesta setmana mateix. 

Sr. Alcalde: Que també seria bo que ens diguéssiu d’on trauríem els diners, d’on creieu 
que hauríem de treure els diners. Això també seria bo, quan alguna proposta, quan es 
valora, en algun moment, és quan dius, bueno, d’on traiem els diners, i on anem a buscar 
recursos. Aquest és el tema de sempre, ja ens agradaria comprar-ho tot, però al final no 
és possible ni és viable, i tampoc el que volem és anar recorrent contínuament al deute, o 
anar-nos arruïnant econòmicament. 

Sr. García: Crec que no cal entrar molt en discussió però ja hem parlat altres vegades, 
quan hi ha superàvit es podria mirar conjuntament a què es destina, i quan hi ha 
propostes que s’han fet des de diferents bandes, que això era viable, entenem que ho 
era, i estaria bé que s’informés de quin seria aquest cost, i de si es podria assumir o no, 
quines maneres hi hauria de fer-ho. 

Sr. Alcalde: Bueno, quan s’analitza, si finalment no es va fa fer és perquè no va ser viable. 
Això és com tot, perquè al final es prioritzen unes coses per damunt d’unes altres, i una 
inversió que s’acostava a un milió d’euros, quan encara hi havia un altre milió d’euros de 
rehabilitació, doncs al final està molt bé quedar-nos-ho tot, però sense arruïnar-nos, no? 
Per tant, en aquell moment es va valorar i es va veure que no era viable. 

Molt bé, doncs passem a votació. 

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 13 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM i PP) i 2 
abstencions (CRIDA) dels 15 membres presents. 
  
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS  
 
5. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL PER A L’ANY 
2019 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 
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“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del 26 de novembre de 2018, va 
aprovar el catàleg de llocs de treball d’aquesta corporació per a l’exercici 2019. 
 
A conseqüència del creixement de l’organització, dels serveis que es presten i de les 
necessitats que han anat sorgint, s’ha pogut constatar la necessitat de crear nous llocs de 
treball que recullin responsabilitats i funcions no assignades específicament a cap dels 
llocs de treball inclosos a l’actual catàleg de llocs de treball d’aquest Ajuntament. Així 
mateix, per part dels responsables del departament d’Urbanisme i de Noves Tecnologies 
s’ha posat de manifest la necessitat d’ampliar la jornada laboral del tècnic de medi 
ambient i del tècnic auxiliar informàtic que ocupen respectivament els llocs de treball amb 
els codis 63 i 98, tot això ha posat de relleu la necessitat de desenvolupar i adequar els 
instruments d’ordenació del personal per tal d’adaptar-los a les necessitats d’aquesta 
Corporació. 
 
El Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, estableix en l’article 3.Dos que: 
 
“En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 
de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la 
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del 
mismo”. 
 
A l’article 3.Quatre: 
 
“La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo 
previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos 
períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones 
salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior, teniendo en 
cuenta el incremento anual consolidado del 1,75 por ciento autorizado para 2018.” 
 
Examinat l’informe jurídic emès al respecte pel cap de Recursos Humans i Organització 
Administrativa així com la fiscalització i conformitat prèvia efectuada pel departament 
d’intervenció i d’acord amb el que disposen els articles 52.2j) i 283 del Reial 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, 29, 31 i 54 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals a Catalunya i, en virtut de 
les competències que m’han estat delegades per decret de l’Alcaldia de data 23 de juny de 
2015, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents: 
 
1. MODIFICAR el catàleg de llocs de treball d’aquesta Corporació, per a l’exercici 2019, en 

el sentit de fer constar que, a partir de l’aprovació del present acord, es creen els llocs 
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218 a 226 i que els llocs de treball amb els codis 63 i 98 passen a tenir les retribucions i 
els complements anuals que es detallen a continuació: 

Denominació del Lloc de Treball Retribució Millora 

Altres Complements 

Perllongació 
Jornada 

Responsabili
tat Càrrec 

63 Tècnic Auxiliar Informàtic 6.547,61 € 9.713,92 €   

98 Tècnic Medi Ambient 12.820,05 € 21.047,92 €   

218 Cap Brigada 8.149,54 € 17.449,88 € 1.761.36 €  

219 Supervisor Manteniment 8.149,54 € 21.035,56 € 1.761.36 €  

220 Responsable Administratiu 10.491,24 € 18.173.82 €   

221 Coordinadora E. B. Santa Anna 10.491,24 € 13.438,04 €   

222 Coordinadora E. B. Cristòfol Ferrer 13.698,06 € 14.045,08 €   

223 Director E. Música 13.698,06 € 12.604,76 €  3.554,76 € 

224 Cap d’Estudis 5.479,28 € 5.041,96 €  1.012,08 € 

225 Coordinadora Pedagògica 8.035,34 € 7.393,96 €  505,92 € 

226 Directora Dansa 13.698,06 € 12.604,76 €  505,92 € 

 
2. MODIFICAR la plantilla orgànica d’aquesta Corporació en el sentit de fer constar que la 

plaça de tècnic de medi ambient passa a tenir dedicació completa. 

3. PUBLICAR íntegrament la plantilla orgànica aprovada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
disposa l’article 283.4 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. 

4. COMUNICAR el present acord al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya en el termini de 30 dies comptats a partir de 
la data de la seva aprovació.” 

Sr. Alcalde: Molt bé, vols explicar-ho breument? 
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Sr. Font: Una aclaració, nosaltres teníem fins al 2020 per fer el canvi, la gent que no 
estava dintre de la plantilla, pues incorporar-los dintre de la plantilla. Em sembla que 
encara en quedaran dos o tres, que passaran en un proper Ple, i tots els altres ja 
quedaran integrats dintre de la plantilla. 

El de Tècnic de Medi Ambient, que el teníem en hores, es fa la plaça fixa, perquè es 
treballin les 37 hores i mitja, i els altres perteneixen pràcticament a la Brigada, i algú 
d’Ensenyament. 

Sr. Alcalde: Molt bé, intervencions? 

Sr. García: Sí, sí que ens agradaria tenir més informació, entenc que no cal entrar-hi ara, 
però sí que tenir més informació, en concret de quines són les funcions que s’afegeixen 
als llocs de treball que es creen, o sigui, el motiu concret de cada lloc de treball, de quines 
funcions noves, etcètera, que això pensàvem que estaria inclòs i no està el detall de 
cadascun. 

Sr. Font: Les funcions que es posen són en tema de responsabilitat, dintre de la Brigada, 
pues, si hi ha colles, si hi ha un cap de colla, perquè no tots són lo mateix, si són quatre 
que estan treballant junts, un o altre té que gaudir la dallò de ser cap de colla. 

De totes maneres, si vols més informació dels que dallò, també dintre d’aquesta setmana 
la pots passar a recollir. 

Sr. García: Pues farem un vot d’abstenció i simplement pendents d’aquesta 
documentació, segurament estarem a favor en tot o gairebé, però sí que preferim tenir 
les dades. 

Sr. Alcalde: Molt bé, passem a votació. 

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 13 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM i PP) i 2 
abstencions (CRIDA) dels 15 membres presents. 
  
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

 
MOCIONS 
 
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA 
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6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT DE REBUIG A LA DIRECTIVA 
EUROPEA DEL COPYRIGHT DIGITAL I PER TORNAR A LES NEGOCIACIONS 

La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent: 

“El Parlament Europeu ha donat llum verda a la tramitació de la reforma de la Directiva 
de la Unió Europea sobre el copyright digital, tot i la gran quantitat de detractors i 
detractores d’aquesta llei, i les signatures que s’han recollit i les protestes que han tingut 
lloc contra la seva aprovació. 
 
La Directiva, però, ha de passar encara, aquest 9 d’abril, pel Consell de la Unió Europea, 
on es podria trobar una oposició que provoqui retornar al diàleg i a les negociacions un 
cop passades les eleccions europees. 
 
Per això és important en aquest moment un posicionament clar sobre aquesta norma. 
Una norma que, com s’ha vingut denunciant, obre la porta a restringir la llibertat 
d’expressió de la ciutadania en l’ús que fem d’internet, imposant censura prèvia, posant 
impediments a l’ús lliure de continguts, a enllaçar-los i citar-los gratuïtament, a la creació 
i la reutilització, a la crítica i l’humor. 
 
Internet i les tecnologies haurien de servir per l’apoderament de totes les persones a 
través de la llibertat d’ús, d’expressió, d’informació, no per augmentar el control 
mitjançant una censura privada en mans de les grans companyies que fan negoci amb els 
drets d’autor. 
 
Per això cal aturar aquest projecte legislatiu, i tornar al debat amb qui creu en la llibertat 
de la xarxa i els drets digitals de totes les persones. 

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

ACORDS 

1. Expressem el nostre rebuig i disconformitat amb la reforma de la Directiva europea 
sobre copyright digital que s’està tramitant a les institucions de la Unió Europea. 

2. Demanem que s’aturi la tramitació de la normativa i es retorni a les negociacions 
sobre la mateixa. 

3. Difondre aquests acords en els mitjans municipals, i traslladar-los a la Generalitat de 
Catalunya, al Govern espanyol i al Consell de la Unió Europea o la Delegació de la UE 
a Catalunya.” 

Sr. Alcalde: Voleu ampliar la informació? 
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Sr. Batlle: Farem una breu explicació, si un cas després entrem a debat. Tranquil·la. 
 
Doncs bé, presentem aquesta moció bàsicament perquè demà 9 d’abril finalment la Unió 
Europea donarà llum verd a aquesta directiva. Entenem des de la Crida que és una 
directiva doncs que canviarà totalment l’internet com el tenim ara, bàsicament perquè 
d’alguna manera privatitzaria la informació, i per tant no es podrien compartir des de 
notícies, depèn quins logotips o marques, doncs si tu no tens la propietat, doncs 
automàticament els filtres de les xarxes socials també te’ls limitarien. 
 
I el que demanem des de la Crida doncs és oposar-nos de moment a aquesta nova 
directiva i demanar a la Unió Europea que retorni a un diàleg que pugui, d’alguna maner, 
agafar totes les parts. 
 
Nosaltres, de totes maneres, creiem sempre que les llicències haurien de ser lliures, 
programari lliure i codi obert.  
 
De totes maneres, després hi ha una pregunta referent a aquest tema i podríem 
aprofundir el debat en això, però la moció, a grans trets, va per aquest tema, per mostrar 
el rebuig i demanar que demà que es torni a la negociació, bàsicament. 
 
Si voleu, després entrem a debat. 
 
Sr. Alcalde: Intervencions? 
 
Sr. Torrens: Sí, gracias, señor Alcalde.  
 
Bueno, esta moción nosotros la votaremos en contra, porque entendemos que esta 
directiva europea representa un avance a nivel de derechos de autor, es decir, aquí se 
empezará a respetar, que no se respeta en internet en esos momentos, suficientemente, 
los derechos de autor. Estos autores podrán empezar a generar ingresos, todavía más 
ingresos, a través de sus propias obras y protegerlas. 
 
No es cierto que esto afectará a los usuarios. Habéis afirmado hace un momento que 
afectaría a los usuarios, eso no es así. Tú podrás compartir cierta información pero eso 
generará ingresos al que ha creado esa información, cosa que a nosotros nos parece 
lógico, por eso votaremos en contra. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, més intervencions? 
 
Sra. Fernández: Sí, gràcies, senyor Alcalde, bona tarda. 
 
A veure, nosaltres votarem en contra de la moció però per una sola raó: és que, 
sincerament, creiem que ni és competència municipal debatre aquest tema, hem fet una 
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consulta al partit i bueno, el nostre grup parlamentari a Europa, que és on es va debatre 
aquesta directiva, hi va votar a favor, i la resposta és que defensem la protecció dels drets 
d’autor, adaptada als requeriments de la societat digital i al servei dels interessos públics. 
  
Ni entraré més a debatre el tema en profunditat perquè crec que on s’ha de debatre 
aquest tema és a la Unió Europea, que és on s’ha generat la directiva. Per això tenim un 
grup parlamentari a Europa. Per tant, nosaltres votarem en contra de la moció per 
continuar la línia del nostre partit i del nostre grup parlamentari, que suposo que coneix 
molt millor tot el tema en profunditat que nosaltres, que realment no hem entrat a 
estudiar la directiva. Creiem que per això tenim un grup parlamentari a Europa. 
Gràcies. 
 
Sr. Tintoré: Bé, bona nit, en aquest cas parlo en nom de PDeCAT i d’Esquerra pel que fa a 
aquesta moció, nosaltres, doncs, ens hi sumarem, hi votarem a favor. 
Com bé sabeu, no som grups que estiguem a favor de restringir la llibertat d'expressió a la 
ciutadania, ja sigui del format que sigui, en internet doncs tampoc. 
Sí que és cert, doncs que crea una certa controvèrsia, s’han de tornar a les negociacions, 
hi ha el tema de drets d’autor, que s’ha de mirar a veure com es pot arreglar, però fer-ho 
d’aquesta manera, amb totes aquestes censures prèvies, entenem que no és la manera. 
 
I recordar també doncs que hi ha hagut més de 5 milions de signatures en contra 
d’aquesta proposta, per tant, doncs val la pena en aquest cas votar-la a favor. 
 
Sr. Alcalde: Més intervencions? 
 
Sr. Batlle: Sí, primer de tot desmentir una mica que això no funciona així. És a dir, aquí el 
que passa és que s’està obligant una gent, per exemple, a pagar pels drets d’autor, és 
cert, però tot això, el que comporta, sí que implica l’usuari. És a dir, els filtratges de les 
xarxes socials de les grans empreses, per exemple, seran molt més pures, i a la que tu 
facis algun tema, per exemple, musical, o gravis un vídeo, tu no tinguis el dret de la 
imatge, aquell vídeo directament serà censurat. I ja no parlem a nivell de notícies, que 
només es podrà compartir un 15% de les notícies. 
 
Creiem que això d’entrada sí que afecta, i a més a més és com aquestes grans empreses, 
que són lobbies, doncs actuen en aquesta línia, no? 
 
Com he dit abans, nosaltres apostem per les llicències lliures, però sí que és cert que en el 
món en què vivim, que tothom fa servir les xarxes socials, ens afecta directament, i per 
tant agraïm la suma d’Esquerra i del PDeCAT.  
 
Quan parlaves per això de restringir la llibertat d'expressió de les persones, potser ens ho 
podríem aplicar i a l’hora de finalitzar el Ple tornar la paraula al públic seria un punt en 
concordança amb això. 



 

 

18 
 

 
Sr. Alcalde: Però si la paraula la té el públic, anem allà, donem la cara, el que passa, que el 
que anaven a fer sempre el numeret, des de llavors no el fan, no?, per tant... 
 
Sr. Batlle: El públic fa el numeret? 
 
Sr. Alcalde: No, no, no, els que venien de la vostra llista a fer el numeret, ja s’ha acabat, 
és molt estrany, no? Per tant, donem la cara, i atenem totes les peticions. El que vam 
evitar és tot el xou, que molta gent ens deia que estava incòmoda amb els numerets que 
es muntaven al final del Ple, per gent que estava a la vostra llista. Així de clar, i així és. Per 
tant, la veu, la cara, donem la cara, tothom que tingui qualsevol cosa, al final del Ple ens 
ho pot dir i ho atendrem encantats. 
 
Sr. Batlle: Bueno, primer, acabo la paraula, perquè estava parlant jo, si em deixes acabar 
la intervenció. 
Sr. Alcalde: Bueno, no, però vens a un tema que no té res a veure amb aquest punt, 
doncs aquí estem. 
 
Sr. Batlle: Sí, sí que hi té a veure, estàvem parlant de la llibertat d'expressió, i això té a 
veure amb la llibertat d'expressió. 
 
Sr. Alcalde: Llibertat d'expressió n’hi ha. 
 
Sr. Batlle: Home, no hi ha llibertat d'expressió des del moment que no es deixa. 
 
Sr. Alcalde: Sí, que es deixa, es pot fer. 
 
Sr. Batlle: Que el públic parli amb megafonia oberta. I de totes maneres sabem de què ha 
vingut això. Hi havia una gent que, a més d’una plataforma de defensa de la Cisa, que va 
vindre aquí, d’aquell Ple se’l va tallar. I després una altra cosa: crec que qualsevol 
persona, sigui de la candidatura que sigui, sigui de la candidatura que sigui, crec que té 
tot el dret a ser escoltada en aquest Ple. 
 
Sr. Alcalde: Totalment, i quan acaba el Ple anem a escoltar. 
 
Sr. Batlle: I vostès no han de titllar ningú... 
 
Sr. Alcalde: El que hem evitat, totes les performances i numerets que feien al final dels 
Plens. Sentint-ho molt... 
 
Sr. Batlle: Per vostè serà una performance, però per la gent no, i crec que qualsevol 
persona, qualsevol persona, i si us plau deixa’m acabar la intervenció. 
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Sr. Alcalde: No, acabi, acabi, però acabi ja, d’una vegada, si us plau. 
 
Sr. Batlle: Acabo d’una vegada. Però deixa’m acabar. 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí, acaba, acaba. 
 
Sr. Batlle: Doncs crec que qualsevol persona, sigui de la ideologia que sigui i del partit que 
sigui, pot vindre al Ple, i crec que hauria d’estar obert que qualsevol persona pugui agafar 
el micro i dir-los a vostès les coses que agraden i que no agraden. I amb això acabem. 
 
Sr. Alcalde: Perfecte.  
 
Molt bé, doncs passem a votació. 

Ø Sotmesa la moció a votació, per 11 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM i CRIDA) i 4 vots 
en contra (PSC i PP) dels 15 membres presents. 
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

 
7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT DE SUPORT AL PACTE DEL 
LITORAL DEL MARESME I COMPROMÍS AMB LES MESURES PER UN LITORAL I UNES 
CONQUES NATURALS, SOSTENIBLES I SEGURES 

La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent: 

“La plataforma ciutadana Preservem el Litoral, nascuda al juliol del 2015, i integrada a la 
coordinadora Preservem el Maresme, formada per tècnics ambientals, professionals del 
sector pesquer, ciutadania organitzada i organitzacions cíviques amb implantació a tota la 
comarca, s’han proposat impulsar un Pacte pel Litoral del Maresme, amb compromisos 
socials i polítics davant la preocupació per les perspectives de futur del nostre entorn 
costaner i de les conques del territori. 
 
La costa del Maresme pateix una degradació alarmant. La regressió de les platges i del 
delta de la Tordera i el perjudici a les infraestructures costaneres són només un senyal, 
potser el més visible, de la preocupant situació del nostre litoral. 
 
Pocs espais del litoral mediterrani han sofert en aquests anys de creixement econòmic 
depredador i il·limitat tantes afectacions com la nostra comarca.   
 
Amb els cinc ports esportius situats en una franja de 50 quilòmetres i altres ocupacions de 
la costa, s'han alterat greument els corrents marins i s'han desfigurat morfologies 
paisatgístiques. Alhora, les actuacions dels continus dragats, les males pràctiques 
nàutiques i la freqüentació excessiva han produït la degradació i reducció d'hàbitats com 
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el de la posidònia i desequilibris en els sorrals submarins. L'ocupació urbanística ha acabat 
de degradar i artificialitzar la costa. 
 
Impermeabilitzant, soterrant i canalitzant rieres, urbanitzant les lleres, realitzant 
extraccions i usos insostenibles d'aigua i àrids, i abandonant l'agricultura de secà de 
muntanya, s'han reduït les aportacions de sediments i aigües de les conques. 
 
I d’altra banda, la impermeabilització i urbanització dels torrents i les seves lleres, 
incrementen el risc d’inundabilitat aigües avall. 
 
Paral·lelament, les intervencions de regeneració amb dragues i espigons -a més d'un gran 
malbaratament econòmic- han implicat la regressió dels alguers i l'alteració periòdica dels 
ecosistemes marins, perjudicant greument els hàbitats i l'activitat pesquera. 
 
Les conseqüències del canvi climàtic planetari se sumen als efectes que hem exposat, tant 
pel que fa a la pujada del nivell del mar com a l'increment de la virulència dels fenòmens 
meteorològics. 
No obstant això, després de tantes dècades de fracassos en la política de regeneració de 
platges, el Ministerio para la Transición Ecológica -esperonat per determinats 
ajuntaments- vol tirar endavant el pla d’actuacions conegut com a “Informe Técnico de 
Estrategia de Actuación en el Maresme” on torna a optar per una actuació basada 
fonamentalment en l’extracció de sorres del fons marí i la modificació de la morfologia del 
litoral i dels corrents amb la construcció d’espigons. Hi manca la visió global que implica la 
necessària modificació del model de creixement que comporta l'actual consum i 
malbaratament d'aigua i sediments de les conques. Oblida els compromisos incomplerts 
per part dels ports de realitzar bypass de sorres dels ports existents. I, sobretot, obvia el 
control i participació democràtica dels diversos agents del Territori i del món científic i 
tècnic que podrien aportar una perspectiva interdisciplinària. 
 
Davant aquesta situació alarmant no valen les dinàmiques de sempre que hipotequen el 
futur del nostre litoral i les nostres conques, sinó el treball rigorós, consensuat, 
multidisciplinari i obert a la ciutadania; és a dir, un procés de democràcia responsable. Cal 
repensar el territori que volem i, per tot plegat, ens comprometem amb el Pacte del Litoral 
del Maresme i amb les següents mesures. 

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

ACORDS 

1. Ens comprometem amb el Pacte del Litoral del Maresme, promogut per la Plataforma 
Preservem el Litoral integrada en la coordinadora Preservem el Maresme. 

2. Ens comprometem, així mateix, a demanar, impulsar i promoure les següents 
mesures: 
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-La Moratòria dels projectes derivats del Informe Técnico de Estrategia de 
Actuación en el Maresme”, especialment en el primer tram en tramitació 
(Masnou-Premià). 
 
-La creació d'una Taula Interdisciplinària del Litoral del Maresme compromesa a 
debatre i dissenyar una nova política de gestió del litoral amb una visió global 
interdisciplinària i amb la participació dels diversos agents del Territori i del món 
científic i tècnic. 
 
-Redissenyar o aturar projectes d'infraestructures i plans urbanístics que puguin 
tenir implicacions damunt els recursos, la línia litoral o l'increment de demanda 
d'aigua. En aquest sentit, és preocupant el creixement de consums lligat al model 
turístic actual que implicaria l'allargament de la C-32 fins a Lloret o Tossa. 
 
-Incorporar les conseqüències del canvi climàtic a tota actuació en el Territori, 
especialment a la inundabilitat de conques i la regressió de la línia litoral. En 
aquest sentit, aturar aquells projectes que puguin generar un increment de les 
inundacions, i aplicar una moratòria a aquells en què no s’hagi analitzat quins 
efectes d’inundabilitat poden provocar aigües avall, demanant a l’ACA la 
realització d’aquest estudi. 
 
-Exigir a RENFE i ADIF processos participatius en els projectes de protecció de 
xarxa de ferrocarril de la costa, coordinats amb els ajuntaments implicats. 
 
-Implementar mesures urgents i programes de reducció dels residus tant a les 
conques com a la costa especialment derivats de l'omnipresència dels plàstics. 
 
-Repensar les actuals actuacions de neteja de platges mecanitzada i augmentar 
els espais litorals protegits i la seva protecció efectiva. 
 
-Preservar els elements patrimonials, edificis, béns i elements locals que formen 
part de la identitat comarcal i que estan amenaçats per una aplicació 
indiscriminada de la Llei de Costes. 
 
-Estudiar la implantació de noves experiències de pesca sostenible seguint 
l'exemple reeixit de la veda del sonso amb el consens dels agents del territori. 
 
-Aprofundir en la tasca interdisciplinària i participativa de la Taula de la Tordera, 
ampliant la participació i propostes d'actuació a tota la conca. 

3. Compartir aquestes demandes amb els altres pobles afectats de la comarca. 
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4. Difondre aquests acords en els mitjans municipals, i traslladar-los al Consell Comarcal 
del Maresme, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, a la Demarcació de Costes de l’Estat espanyol, i a Preservem el Litoral - 
Preservem el Maresme.” 

Sr. Alcalde: Molt bé, passem la paraula a un representant de la Plataforma, senyor Jordi 
Pagès. 
 
Sr. Pagès (Representant de la Plataforma): Moltes gràcies per poguer-nos deixar 
participar. 
 
Vam venir fa bastants anys, ja, explicant el tema del litoral. 
 
Bàsicament, heu llegit perfectament tot el que és el manifest, que és bastant llarg, hi ha 
molts punts, és bastant complex.  
 
El que jo em centraria és a fer memòria sobretot d’una necessitat molt important, que és 
que es creï un procés participatiu davant d’un problema molt complex. És a dir, nosaltres 
proposem que es faci una taula interdisciplinària, a nivell de Maresme, que tingui en 
compte sobretot des de les institucions que hi estan implicades, és a dir, el Ministeri, el 
Consell Comarcal, la Generalitat, sobretot l’Agència Catalana de l’Aigua, tots els tècnics 
que estiguin proposats de manera interdisciplinària, tant des del món de la biologia com 
del món de la geologia, tota la societat civil interessada, els sectors econòmics, com el 
sector pesquer, que és un dels més afectats, i el sector turístic, i a partir d’aquesta taula 
interdisciplinària que debati durant el temps convenient un problema tan complex com el 
que estem exposant, fer una aturada dels projectes actuals i començar a dissenyar un 
projecte que es basi sobretot en una visió de la conca i una visió del litoral. 
 
És a dir, no podem estar fent un treball exclusivament en el litoral, geològic, sinó que 
necessitem que la conca, totes les aportacions d’aigua, per això Premià de Dalt, en aquest 
cas, encara que no tingui mar, està afectat, perquè tota la conca són els que generen els 
sediments que porten a la platja la seva renovació natural, per tant necessitem una visió 
global de conca, una visió global de litoral, per poder tirar endavant una política que 
realment sigui efectiva, que per una vegada s’acabi amb tota aquesta extracció de sorres 
que està perjudicant la pesca i els medis i els ecosistemes marins. 
 
Hi ha molts punts, com heu pogut veure, però bàsicament l’exigència més immediata és 
aquesta, aturar aquest procés que es vol començar al Masnou i Premià, i que està en línia 
d’aprovació, i sobretot començar a treballar de manera interdisciplinària. 
 
El Consell Comarcal va aprovar un Comissionat del Litoral. Aquest Comissionat del Litoral 
és insuficient, perquè només són els partits més la nostra entitat, Preservem el Litoral, i 
no és prou representativa de tots els sectors, ni de tots els sectors, tant econòmics com 
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tècnics, sobretot els sectors tècnics, que poden fer aportacions molt interessants, i per 
tant nosaltres a l’exemple de la conca de la Tordera sí que li donem molt de suport, 
perquè a la conca de la Tordera, o almenys al delta, els ajuntaments han impulsat una 
taula realment interdisciplinària, i s’està treballant d’una manera amb aquesta visió global 
que reivindiquem de conca.  
 
Per tant, la primera de totes aquestes reivindicacions seria intentar tirar endavant des del 
Consell Comarcal, tenint en compte que el senyor Alcalde és també president del Consell 
Comarcal, que poguéssim intentar fer aquesta aturada de projectes, o com a mínim 
aturada d’exigir i demanar projecte com s’ha fet. 
 
Per tant, el que demanem és això, nosaltres ens oferim, tenim un inici de manifest que 
s’ha portat avui primerament en públic, ha sortit aquest dilluns, a la premsa començarà a 
sortir ara, en el qual hi ha més de 25 personalitats del món científic, des de gent del món 
de la geologia, oceanògrafs i sobretot també gent biòloga, biòlegs i ecòlegs, que estan 
donant suport a això. 
 
Per tant creiem que és molt important no deixar això en mans simplement d’un 
Comissionat del Litoral, o del Ministeri, quan hi ha tota una sèrie de gent tècnica i del 
món civil que està disposada a participar en un procés que pot portar un any o pot portar 
el temps que calgui per afrontar un tema que portem més de trenta anys que no té 
solució. 
 
Per tant és aquesta la demanda bàsica d’aquest manifest és aquest punt, intentar veure si 
es tira endavant una plataforma interdisciplinària de debat, de disseny d’estratègies del 
litoral. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies, Jordi. 
 
Passem a intervencions. 
 
Sr. Torrens: Sí, gracias, señor Alcalde.  
 
Bueno, primero agradecer la participación de Jordi en este debate. 
 
Nosotros la idea en general que tenemos de este asunto, compartimos el fondo de la 
cuestión con la propuesta de la Crida, pero no compartimos la forma. Hay muchos 
aspectos que no nos acaban de gustar. Por ello votaremos abstención. 
Gracias.  
 
Sr. Alcalde: Molt bé, com bé dius, Jordi, soc el president del Consell Comarcal, però soc 
president des del mes de juliol, i com bé dius des de fa dos anys hi ha un Comissionat a 



 

 

24 
 

nivell comarcal, amb tots els partits polítics amb representació dintre del Comissionat, 
més la plataforma. 
 
Des de fa dos anys hi ha hagut diverses reunions, i vull llegir doncs les conclusions a què 
es va arribar el 19 de juny de 2018, fa casibé un any, en base a tots aquests, perquè cada 
partit polític també té l’obligació d’assessorar-se tècnicament, per prendre una decisió. El 
que m’han dit és que l’únic partit que no va anar a aquesta Comissió va ser la CUP. Els 
demés grups van estar anant a les diferents reunions del Comissionat.  
 
“Reunit el Comissionat per la Preservació i Gestió del Litoral del Maresme, a Mataró, 10 de 
juny de 2018, acorda el següent: 
 

• 1.- Reconèixer que, tot i que els problemes derivats de la deficient gestió del litoral 
de la comarca en les últimes dècades tenen un origen comú, les solucions que 
considerem adequades han de basar-se en la premissa de l´existència de duess 
zones clarament diferenciades: 

*Zona nord (entre Arenys i Blanes): per les seves característiques demana solucions 
dirigides a recuperar una dinàmica litoral sostenible que, de forma natural , asseguri un 
bon funcionament de les aportacions naturals de sorra al mar, a través, essencialment d 
‘un bon funcionament de la Tordera. 
*Zona sud (entre Arenys i Montgat): com a conseqüència de les successives actuacions 
urbanístiques (eliminació de les rieres, construcció de ports, etc), no admet un pla d´acció 
realista encaminat a restaurar una dinàmica litoral satisfactòria i, per tant, les solucions 
hauran de venir a través d´intervencions d´enginyeria respectuoses amb el medi. 
 
D´altra banda, un enfoc raonable del problema ens convida a admetre que les principals 
forces actuants en la zona sud (Ministeri, Generalitat i Ajuntaments), tot i que 
descoordinadament, aposten, amb matisos, per desenvolupar el Pla aprovat pel Ministeri 
de Fomento basat en l´estudi i les propostes de la Universitat Politècnica de Catalunya). 
 

• 2.- El Consell Comarcal manifesta la seva voluntat de promoure una actuació 
coordinada entre tots els municipis afectats de la comarca que reculli també les 
aportacions valuoses de les entitats socials implicades. No obstant això el Consell 
Comarcal manifesta algunes limitacions que condicionen la seva actuació: 
competencials, estructurals i econòmiques. 

Avaluant la situació i les possibilitats de contribució del Consell Comarcal s'acorda que, 
seguint el model del Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme, la Presidència del 
Consell Comarcal proposarà al Consell d´Alcaldes i al Plenari del Consell la contractació 
amb fons provinents dels municipis amb litoral, d´un Servei Tècnic d´Assessoria 
(preferiblement d´àmbit universitari) amb les següents finalitats: 
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a) Revisar críticament els projectes del Ministeri amb repercussió a tota la costa del 
Maresme i informar al Comissionat. 
 
b) Intentar crear un canal d´interlocució amb els responsables dels projectes. 
 
c) Fer propostes al Comissionat i , si la urgència ho aconsellés, directament als òrgans de 
govern del Consell Comarcal relacionades amb les actuacions que es detectin. 
 
d) Fer el seguiment de l´execució dels compromisos legals dels ports de la comarca en 
relació a la dinàmica litoral. 
 
e) Connectar amb la Taula per a la Defensa de la Tordera per tal d´incorporar el Consell 
Comarcal en aquest àmbit de treball. 
 
f) Preparar un document marc d´actuacions que abasti tot el litoral de la comarca.” 
 
Què estem dient aquí? Durant molts anys, com bé has dit, s’ha fet de manera malament, 
ensorrant molts recursos públics, amb aportacions contínues de sorra, i malmetent el 
fons marí. Però el fet és dir: hi ha dues zones clarament diferenciades, hi ha un aspecte 
estructural d’aquestes zones, sobretot d’Arenys fins a Montgat, que estem parlant de vies 
del tren, estem parlant de passeig marítim, estem parlant de Carretera Nacional II, que 
pot afectar la mobilitat i les persones. I en aquesta zona sud, doncs és on hi ha la 
problemàtica estructural més important. 
 
Que durant molts anys no s’hagi fet bé, el que es creu és que seria més necessari 
contractar, doncs perquè per controlar moltes vegades aquestes actuacions del Ministeri, 
s’havien fet no adequades al projecte que ho havien fet, doncs amb unes perforacions 
superiors al que estava posat en el projecte. 
 
Considerem imprescindible, i això ho hem parlat amb Generalitat, i al mes de desembre, 
que jo no vaig poder assistir al Ple, estava a Madrid, al Ministerio de Transición Ecológica, 
amb un representant de cadascun dels partits que tenen Alcaldia a tot el Maresme, PSC, 
PDeCAT i Esquerra, per traslladar aquesta decisió de dir: d’Arenys fins a Montgat 
mantenim l’estructura, mantenim el que hi ha previst, perquè al final estem parlant, amb 
alguns matisos, que seria aquest control, aquest seguiment que contractaríem des del 
Consell Comarcal o des de la Generalitat per controlar que s’executi bé el projecte i es 
pugui afegir les millores. 
 
Però no ho aturem més, perquè, si durant molts anys no s’ha fet bé, la solució no és no 
fer-ho, sinó fer-ho bé, fer-ho de manera adequada.  
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I estem parlant de vies del tren, estem parlant de mobilitat, estem parlant d’una situació 
estructural que és urgent de solucionar en aquesta part de la comarca, no? I sobretot, 
aquest control estricte de tot plegat.  
 
Per tant, el que diríem, de dir: d’Arenys cap amunt, tornem-ho a repensar tot; d’Arenys 
fins amunt, doncs tot el que és d’Arenys a Blanes, tornem a repensar, estem d’acord amb 
aquesta. Però d’Arenys fins a Montgat no aturem més, perquè és imprescindible, perquè 
creuen tots aquests municipis que hi ha a tota la banda de mar que és que s’executin ja 
les obres. 
 
També ens van dir que des del Ministeri, durant aquest temps, no han aturat, sinó que 
han anat fent els estudis, han anat fent els estudis, doncs tècnics, tenen un estudi des de 
Barcelona fins a la Jonquera, on tots els bancs de sorra on es podria utilitzar aquesta sorra 
per no malmetre doncs el mínim possible, no malmetre les zones que siguin d’especial 
interès mediambiental. I que utilitzarien aquests bancs de sorra, i amb aquesta 
estabilització, amb una sèrie d’espigons, tant subterranis com en superfície, que 
permetrien això.  
 
Per tant, no podem estar d’acord amb la proposta de dir “deixem-ho tot”, sinó perquè hi 
ha una part que considerem que és, per part de tots els grups polítics, excepte la CUP, de 
la comarca, que tenen representació, i llavors no podem aturar això perquè és 
imprescindible que aquesta zona del Maresme s’estabilitzi perquè estem parlant de 
persones, també, estem parlant de vies del tren, estem parlant de persones que van amb 
el tren, de persones que van pel passeig marítim i persones que van per la Nacional, i 
l’erosió del litoral aquest pot provocar un problema doncs important a nivell de la nostra 
comarca, no? 
 
Per tant, via lliure a la part sud de la comarca, i repensem, tornem a fer tot el que sigui 
necessari, per repensar, per reestructurar, per tornar a pensar la part nord, que seria el 
que en aquest moment majoritàriament tots els partits de la comarca, que al final són 
partits amb representació de tots els veïns de la comarca, i tenen l’obligació d’assessorar-
se tècnicament amb els tècnics de cada un dels partits, i per això posem en valor 
l’actuació dels partits, perquè al final som els que representem, som la voluntat del poble. 
Per tant, estaríem en contra d’aquesta proposta, i estaríem d’acord amb lo que seria el 
Comissionat pel Litoral. 
 
Sr. García: Bueno, nosaltres, que no havíem tingut la paraula, per agrair en primer lloc a 
en Jordi Pagès i a la Plataforma per aquesta feina, voldríem tornar la paraula perquè 
pogués rebatre, només comentaria un parell de coses.  
 
Primer, que és curiós també que es digui que es vol seguir dialogant amb una part de la 
comarca i amb l’altra no, i és curiós quan coincideix amb que segurament hi ha hagut més 



 

 

27 
 

oposició a nivell ciutadà a la part nord de la comarca que a la part sud. Vull dir, això, al 
final són coses que es veuen i segurament hi té a veure, no? 
 
I d'altra banda, dir que no és només la CUP la que s’hi oposa, perquè també, per exemple, 
a Vilassar de Mar es va aprovar una moció en el mateix sentit del que està dient la 
plataforma, i que justament, si hi ha científics i tècnics que estan dient que això no és 
correcte, quan al final s’està tornant a optar per extreure sorra, sigui d’un lloc o d’un 
altre, per construir espigons, doncs, entenem que seria positiu repensar això i poder 
estudiar-ho amb científics i tècnics, que és la part que no s’ha fet. 
 
Però bueno, sí que m’agradaria que pogués contestar des de la Plataforma, que tenen 
més coneixement directe. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. El fet que no haguéssiu intervingut és perquè passeu la paraula al 
Jordi, no és el fet que passem la paraula. Si, Jordi, vols dir alguna cosa més, i el que he fet 
és traslladar tot aquest acord. 
 
Sr. Pagès (Representant de la Plataforma): A veure, la idea és que un problema de gran 
abast i molt complex no s’està enfocant des d’un punt de vista científic. O sigui, 
científicament, les coses s’han d’enfocar de manera global. O sigui, el litoral, tot l’informe, 
que potser té 500 pàgines, en cap moment parla de les conques, de cap intervenció sobre 
les conques.  
 
Per tant, nosaltres creiem que, sense parlar de les conques, aquest problema del litoral 
l’anem artificialitzant i no hi trobarem solució.  
Tampoc es parla, a veure, en aquest projecte no es parla de la via del tren. A veure, la via 
del tren de Cabrera, que és la més afectada de totes, és un projecte d’Adif, no és d’aquest 
projecte, no és el mateix. 
 
És un projecte d’Adif que és una escullera molt gran. És un projecte que es podria parlar, 
tampoc ha estat vist amb gaire consulta ciutadana, que ningú d’aquí deu sapiguer que 
existeix. La participació ciutadana en els projectes ja sabeu, bueno, s’exposen i la gent se 
n’entera.  
 
El del Ministeri és llarguíssim, si algú de vosaltres l’hagués de mirar, doncs hauria d’estar-
hi una setmana i començar a tenir coneixements tècnics per intentar entendre’l, per tant. 
Parlem tant de procés constituent, i de participació ciutadania i de democràcia, el que cal 
és... 
 
El tenim fins ara però permanentment, també. Ja ho diu el projecte. No soluciona el 
projecte en un 90%.  
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Busquem una taula interdisciplinària on participin la majoria de científics. Si mirem el 
llistat de científics, aquí hi ha en Narcís Prat, per exemple, que és un dels màxims 
catedràtics en el món de la hidrologia, o sigui, hi ha gent que realment jo crec que val la 
pena escoltar-los. Això no ho poden decidir uns polítics assessorats pels tècnics del partit, 
jo crec.  
 
Per tant aquí aniríem una mica insistint en que cal fer una política amb tota la costa del 
Maresme, no només a l’alt Maresme. 
 
Al capdavall, l’única diferència que hi ha són els ports. 
 
Els ports no estan fent la seva obligació, que és fer el bypass. I d’això no se’n parla, en 
aquest projecte. Aquest projecte diu que no es farà mai més bypass, sinó que la sorra, en 
comptes d’anar de nord a sud, que és el que faria un bypass, es tirarà de sud a nord, al 
revés del que són els cicles naturals. 
 
Hi ha una sèrie de coses que són dubtoses. Hi ha una fossa marina aquí davant de Premià 
amb la qual es va fer el port olímpic de Barcelona, on es van fer totes les extraccions... 
 
Està a un quilòmetro de Premià de Mar. En aquesta fossa marina la sorra també hi cau, 
quan venen llevantades, per tant tota aquella sorra que cau al forat no va a la costa. Hi ha 
una sèrie de coses que són incongruents. 
 
És llarg de parlar-ho, ara, eh? 
 
I jo crec que ens hauríem de permetre la modèstia tots de saber que és un problema 
dificilíssim, al qual ens ha portat tot un sistema de molts anys de mal enfoc de la costa, i 
amb la modèstia que tenim nosaltres també dir: asseguem-nos, muntem una taula 
interdisciplinària i fem-ho bé. 
 
A Blanes i Pineda, Calella i Tordera crec que també ho ha fet, Malgrat, i aquesta taula 
l’han muntat els ajuntaments, econòmicament no és una gran despesa, muntar una taula 
interdisciplinària. Es pot reunir un cop cada mes i participació científica, de gent 
voluntària, i tirar endavant aquest debat. Jo crec que no és una cosa tan complicada. 
 
Sr. Alcalde: Bueno, jo crec que ha quedat prou explicat, que també hem d’entendre que 
hi ha els partits, que també s’assessoren, i hi ha unes poblacions i la totalitat de les 
poblacions, que estem parlant des d’Arenys fins a Montgat, estem d’acord que hi ha una 
intervenció urgent. 
 
Que durant la intervenció es pugui millorar, es pugui controlar, i repensar tot el que és 
des d’Arenys cap amunt, i aquesta és la conclusió, i hem de posar en valor també la 
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representació dels ciutadans que estem als partits polítics, que hem de buscar el millor 
assessorament possible, no? 
 
I repensar tot, des d’Arenys fins a Blanes, repensem-ho tot, i fer-ho tot nou. 
 
Però la prioritat en aquest moment, en aquests municipis que hi ha des d’Arenys cap a 
Montgat és que es pugui fer efectiva aquesta estabilització del litoral, que també està 
suposant una despesa econòmica molt grossa en reposició de sorra, i al final amb una 
inversió, doncs, adequada, segurament, que al final estalviaríem entre tots recursos 
públics. 
 
Molt bé, doncs passem si de cas a votació. 

Ø Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA), 12 vots en contra (PDeCAT, 
PSC i ERC-AM) i 1 abstenció (PP) dels 15 membres presents. 
  
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts. 

Sr. Alcalde: Perdó que no ho he dit abans, però també excusar el Bernabé Ruffo, i la 
Magda Julià, que avui ens han dit que no podien assistir. 
 
 
INFORME DE REGIDORIES 
 
Sra. Escolano: Bé, bona nit, gràcies. 
 
Parlar-vos de Joventut, recordar-vos que properament sortiran les bases pel sorteig de 
l’Estiu Jove a la web municipal i al blog de Joventut, ja les tenim, per tant esperem que 
aquesta setmana vinent ja surtin, o dins d’aquesta setmana. El sorteig es farà el dia 10 de 
maig a les 12 aquí a la Sala de Plens. 
 
Estem fent una enquesta perquè ja sabeu que la nostra intenció sempre és donar eines 
als nostres joves, perquè puguin trobar feina, no només perquè el seu lleure sigui 
interessant i trobin activitats per fer, sinó que a més donar-los eines perquè puguin trobar 
feina, per tant, organitzem els nostres cursos de monitors i premonitors. Estem fent 
l’enquesta perquè últimament el curs de monitors no tenia molta demanda, i llavors 
doncs és segurament, possiblement, només podrem fer el curs de premonitors, que sí 
que té molta demanda, perquè tenim tota una franja d’edat dels 14 als 17 anys, ja sabeu 
que per fer el curs de monitor has de ser major de 18 anys, i ens demanen molt que 
tinguin aquesta activitat per fer, per tant aquesta eina els hi donarem. 
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Que sapigueu que hi ha aquesta enquesta oberta, per si voleu que organitzem el curs de 
monitors, ara o bé a la tardor, donat que hi ha moltes altres comarques que el fan al 
juliol, per tant també donarem aquesta possibilitat de poder-lo fer a la tardor. 
 
Que sapigueu que, dins les activitats que fem amb l’Institut, farem un debat teatralitzat, 
“Amors quotidians” amb Mousike, que així tocarem els temes a través, al voltant, no a 
través, al voltant dels estereotips de l’amor romàntic, de la sexualitat, de les maneres de 
viure la sexualitat i la representació del cos.  
 
També farem el curs de formació de corresponsals i delegats d’ESO, sobretot entrant a 
dintre la nostra, activant el Pla de Joventut, que volem proposar, treballar al voltant de les 
xarxes antirumors, que és molt important en aquest moment, de comunicació i 
antirumors, per donar també aquestes eines als nostres joves. 
 
Tenim ja l’Informe de Realitat Juvenil del Maresme 2018, és un informe molt detallat, 
molt exhaustiu, i donem les gràcies a tots els tècnics de Joventut del Maresme, les 
tècniques i els tècnics, i sobretot les tècniques del Consell Comarcal, que han fet una 
tasca imprescindible i importantíssima.  
 
I volem també felicitar els nostres alumnes de quart d’ESO de l’Institut Valerià Pujol i de 
l’Escola Betlem perquè han col·laborat amb da Diputació en l’Informe d’Hàbits de Salut, i 
ha estat publicat fins i tot també a les xarxes de la Diputació. Enhorabona, perquè han 
treballat molt. 
 
Els nostres joves exposaran tot el que han fet en els tallers, que fem aquest curs a 
l’Institut, per Sant Jordi, al Torrent Santa Anna, i a la Cisa també ho faran. 
 
I també que ens acaben de concedir un taller de cuina sense pares, perquè vegeu que 
també els donem aquestes eines, que puguin sobreviure, el dissabte 17 d’octubre a La 
Fletxa, per joves a partir de 14 anys. 
 
Dir-vos que hem fet una exhaustiva informació a nivell de cartelleria, difusió a les xarxes, 
pancartes, fins i tot una vela a la plaça del Mil·lenari, per tornar a recordar que La Fletxa 
ha canviat d’ubicació. Doncs bé, creiem que ha tingut realment, ha visualitzat la nova 
Fletxa, i hem tingut un augment dels nostres usuaris, la Generalitat ens ha enviat les 
estadístiques, i resulta que del trimestre passat en aquest hem passat de 191 usuaris i 408 
usos, hem passat a 518 usuaris i 892 usos. 
 
Tot i que ens felicitem, ens congratulem d’aquest augment de la visualització i d’aquest 
augment de la participació dels joves a La Fletxa, cal dir que La Fletxa no està en el seu 
lloc òptim, recordem-ho, ja ho aniré recordant, creiem que estem intentant resoldre-ho, i 
ho aconseguirem, perquè el lloc on estem ara doncs és un lloc que ja sabeu que no té la 
privadesa ni l’espai necessari per ser un punt d’informació juvenil. 
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Bé, i de Cultura, dir-vos que aquest dissabte estrenem l’EscenARTS de primavera, ja sabeu 
que, com sempre, els EscenARTS es tracta de tres espectacles, en aquest cas, ja des de fa 
un parell d’anys, que els vam agrupar, i hi ha un espectacle, i els altres dos són el 
FestiHumor, recordeu-ho. Doncs el primer espectacle, que és el dissabte 13 d’abril, 
aquest dissabte a les set de la tarda al Teatre de Sant Jaume, ve una mica encara del Mes 
de la Dona, aquest mes de març que hi ha el Dia de la Dona, que hi ha el dia 31 el Dia 
Mundial de la Visibilitat Transgènere. 
 
Nosaltres, per respectar totes les activitats que organitzen totes les entitats del nostre 
poble, no vam volguer col·locar més activitats a dins del mes de març, i vam traspassar la 
funció a l’EscenARTS de primavera, a principis d’abril. Per tant, el dia 13 us representarem 
“Ella y mi género”. És un espectacle en castellà, és un espectacle que es va estrenar a 
Montreal, al Quebec, i des de llavors ha estat programat a diferents festivals del Quebec i 
França, a tots els festivals francòfons i de tot Europa. És un espectacle que creiem que és 
un encert, té aquest punt d’humor i de virtuosisme verbal, però a més a més ens posa en 
situació la situació de la dona en aquests moments i dels transgèneres. Per tant, us hi 
esperem Teatre Octubre de Brussel·les estrena a Catalunya, a Premià de Dalt, estrena a 
Catalunya i a Premià de Dalt, “Ella y mi género”, dissabte 13. 
 
I el FestiHumor serà el 10 i 11 de maig. 
 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Font: Bé, bona nit. 
 
Dir-vos que aquest matí s’ha començat el replanteig de l’obra de La Poma, i acte seguit ja 
s’ha començat l’obra en si. O sigui que pel 23 estarà ja la plataforma feta i segurament es 
començarà la instal·lació dels mòduls. 
 
Sr. Costa: Bona nit a tothom. 
 
Informar-los i donar compte de l’informe emès per aquesta intervenció del compliment 
de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i de Sostenibilitat Financera pel que fa al nostre 
pressupost aprovat en el Ple del mes de novembre, que té vigència per tot el 2019. 
Ja vaig comentar en el darrer Ple també, en l’informe del quart trimestre del 18 que si bé 
havíem complert l’estabilitat el sostre de la despesa s’havia sobrepassat fruit d’una 
incorporació d’excedents que venim fent any rere any, i que espero poder donar-ne 
compte en el proper Ple, que em sembla que serà el darrer de la legislatura, de la situació, 
del balanç a final d’any, del que ha estat l’exercici 18.  
Moltes gràcies. 
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“DONAR COMPTE AL PLE DE LA INFORMACIÓ COMUNICADA AL MINISTERI D’HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI 
ORGÀNICA 2/2012 EN EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019 
 
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 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
La informació referent a l’aprovació del pressupost de l’exercici 2019 s’ha presentat via 
telemàtica, amb els formularis habilitats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, el dia 4 de març de 2019 per part de la Intervenció municipal. 
 
Les entitats amb pressupost limitatiu han de presentar: 
 

- Dades pressupostàries: Estats inicials 
- Dotació de plantilles i efectius 
- Previsió del Deute 
- Inversions 
- Beneficis fiscals 
- 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: 
 

- Estats Financers inicials (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys provisionals) 
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius 
- 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, 
s’informa que el Pressupost de l’exercici 2019 de la Corporació Local, integrada per 
l’Ajuntament de Premià de Dalt i la societat mercantil La Pinassa, Promocions i Serveis 
Municipals SA, 
 

- Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària 
- Compleix l’objectiu de la Regla de la Despesa”. 
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Sra. Cuello: Bona nit, des de Promoció Econòmica us informem que farem una sessió de 
beneficis de la igualtat del món empresarial el proper dijous 11 d’abril, farem una trobada 
empresarial adreçada a tractar el tema sobre els beneficis d’igualtat en l’àmbit de 
l’empresa. L’activitat es portarà a terme de 9.30 a 11 del matí al Club Emprèn, antic 
Ajuntament.  
 
Per altra part, publicació de l’Info Smope del mes de març, hem publicat l’Info Smope del 
mes de març entre altres, informant de les empreses sobre la borsa de treball i els ajuts a 
la contractació, incorporant dos articles de dues empreses locals: Can Puxic i Bitany 
Consulting. 
 
Estem treballant amb l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme 
per publicar a la seva newsletter una entrevista a l’empresa Can Puxic. 
 
Gràcies, bona nit. 
 
Sr. Medina: Hola, bona nit. 
 
Seguint una pregunta que vaig tenir el passat Ple sobre el Dia de la Tapa, informar-vos 
que la feina que hem fet amb els restauradors de la vila, hem conclòs que convertirem 
tots els dissabtes en dissabtes amb tapa, és la nova proposta, amb horari complet de tots 
els establiments, que hi participen deu establiments de Premià de Dalt, i també s’hi ha 
sumat el de propera inauguració després de Setmana Santa, l’antic Sindicat, que es diu 
Arrels. 
 
Per una altra banda, em vull congratular de l’esplèndid funcionament de la primera 
Jornada de Transmissió de Coneixement B2B del Maresme, van participar-hi 25 persones 
de 19 empreses de Premià de Dalt, i ha assolit una alta valoració, a part de l’intercanvi i 
sinergies que es van produir. 
 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Duran: Bona nit, des de la Regidoria d’Ensenyament, informar-vos del festival de la 
infància Divertit. El Divertit és un festival per a infants que tenen d’un any a dotze anys, i 
és un festival que es realitza fa més de 20 anys al pavelló poliesportiu de Premià de Dalt, 
durant la Setmana Santa. El festival ofereix activitats, tallers, jocs inflables als infants del 
municipi durant les vacances de Setmana Santa, ja ho he dit. 
L’esmentada activitat està plantejada com una proposta lúdica i educativa per als infants i 
les seves famílies, les tardes del 19, 20 i 21 d’abril a les 5 i tancarem a les 20:30 hores, 
amb activitats a l’interior i exterior del pavelló esportiu municipal. Aquest any el servei de 
bar serà ofert per Pa amb Sucre. 
I res, desitjar-vos feliç Setmana Santa, bona nit. 
 



 

 

34 
 

Sra. Escolano: Perdoneu, eh?, perquè era molt important el que us anava a dir, sobretot, 
recordeu que el dia 1 de maig tenim l’Aplec de la Cisa. Per tant, hi ha la Fira d’Artesans i a 
més a més tenim doncs totes les activitats que s’organitzen des de la Regidoria de Festes, 
tindrem els gegants, que actuaran a dalt a l’església, totes les activitats de la parròquia, i a 
més a més tindrem l’arrossada, tindrem les havaneres, tindrem sardanes, i a més a més 
tindrem una activitat que ens ha regalat des de Cultura del Parc de la Serralada del Litoral, 
de Viu el Parc, una activitat per als infants a la tarda.  
 
També recordar-vos que el dia 23, després de la bona Setmana Santa aquesta que us 
desitgem, resulta que el dimarts és el dia de Sant Jordi. Ja sabeu que tindrem activitats 
tant al Torrent Santa Anna com al Pati de Sant Jaume, amb totes les paradetes, tindrem a 
més a més, com ja fa uns quants anys que fem, tindrem ràdio oberta, micro obert per a 
tothom. Per tant, podeu venir, podeu fer tertúlia literària, podeu venir i llegir-nos el 
vostre poema, cantar-nos la vostra cançó, explicar-nos el que vulgueu, però és important 
que vinguem i hi participem amb totes les entitats del poble.  
 
Que tingueu una bona Setmana Santa i un molt bon Sant Jordi. 
 
Gràcies, senyor Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, jo només comentar que amb una visita fa pocs dies al president de la 
Diputació de Barcelona, vam poder confirmar diverses subvencions que rebrem a Premià 
de Dalt, aproximadament un total d’un milió d’euros, que aniran per la zona esportiva, 
per l’ampliació de la zona esportiva, tant, com deia, al bicipark La Poma, al camp de 
futbol, l’ampliació del pavelló, tant amb el segon pavelló com amb la piscina i gimnàs. 
Això ens permetrà, com fem habitualment i ja fa deu anys, evitar de demanar cap euro a 
cap banc. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 
 
8. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LES OBRES DEL CAMP DE 
FUTBOL 
 
Sr. Torrens: “¿Por qué se ha decidido empezar a cambiar el césped del campo de fútbol, si 
no ha finalizado aún la temporada? 
 
Sr. Font: Bé, amb el camp de futbol hi ha una obra civil, la qual estava previst que duraria 
sobre uns tres mesos, es va començar perquè es va posar d’acord amb el club que està 
regentant el camp de futbol, i a ells els anava millor començar ara, i tenir la propera 
temporada començar ja amb les obres acabades, tant d’un camp com de l’altre. 
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9. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A L’INCOMPLIMENT DE LA LLEI 
39/1981, RELATIVA A L’ÚS DE LA BANDERA D’ESPANYA 
 
Sr. Torrens: “Habiendo sido requeridos por el Juzgado para poner la bandera española en 
lugar preeminente de la fachada del edificio consistorial, ¿tiene el Equipo de Gobierno 
intención de cumplir con la orden del Juzgado, o por lo contrario piensa continuar 
desobedeciendo a los tribunales?” 
 
Sr. Font: Bé, això ja al Ple passat ja va sortir aquesta pregunta, a la qual se li va dir que 
nosaltres havíem presentat recurs, a partir d’aquí vostès tenien deu dies per fer les 
al·legacions pertinents i tot plegat, i l’únic que està fent l'Ajuntament és esperar la 
resolució definitiva del jutjat. 
 
10. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LES MÀQUINES DE 
RECICLATGE SELECTIU 
 
Sr. Torrens: “¿A qué se ha debido el estrepitoso fracaso de la campaña de reciclaje con 
máquinas selectivas que jamás llegaron a funcionar, y que se anunció a bombo y platillo 
con la presencia del hoy juzgado por rebelión y malversación señor Rull?” 
 
Sr. López: Bé, tot va venir arran d’alguna proposta d’algun grup d’aquest Ple, nosaltres 
vam arribar a un acord i un conveni amb una empresa, la qual va portar aquestes 
màquines, aquestes màquines des d’aquí vam detectar una sèrie d’inconvenients tècnics, 
juntament amb una sèrie d’actuacions incíviques d’alguns ciutadans. Aleshores, doncs 
nosaltres vam comunicar a l’empresa i l’empresa, amb un acord amb l'Ajuntament, doncs 
vam determinar que hauríem de fer un estudi per millorar aquestes màquines i així està. 
En el moment que les tinguin segurament que fins i tot les proposaran de tornar. 
 
Sr. Alcalde: Si haguéssim posat el model Cadaqués que defensàveu vosaltres, estaríem 
arruïnats, a part de fracassat, arruïnats. 
 
No, éreu vosaltres, era entre els dos. 
 
El que sí que és un fracàs és que hi hagi gent pacífica a la presó i violadors de la Manada 
estiguin al jutjat, però també això... 
 
Sr. Torrens: Señor Alcalde, eso no viene a cuento. 
 
Sr. Alcalde: Jo crec que també sobra, si pregunteu una pregunta també sobra el 
comentari final. 
 
Sr. Torrens: Si quiere, la pregunta número 9 se la hago a usted. 
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Sr. Alcalde: Alguna una citació que hi ha actualment, crec que sobra el comentari final. 
Podeu preguntar sobre les màquines sense referir-vos a la situació aquesta. No cal. 
 
Sr. Torrens: Es un hecho constatado. 
 
Sr. Alcalde: No, no, i també és constatado que els violadors de la Manada estan al carrer i 
gent pacífica està a la presó preventiva.  
 
Sr. Torrens: Sí, claro, claro. 
 
Sr. Alcalde: I això sí que és un fracaso. 
 
Sr. García: Bé, abans que res comentar, ja que traieu el tema de la màquina d’envasos, el 
que es va fer no era el que demanàvem, però està bé que per una vegada es reconegui 
que sí que tenia a veure amb una proposta que havíem fet, que en el seu moment se’ns 
va votar en contra, i després es va fer una cosa diferent, però bueno. 
 
Sr. Alcalde: Home, una petita diferència és d’estar arruïnats a no estar arruïnats, perquè 
aquesta és la petita diferència. 
 
Sr. García: Perquè no es va fer la proposta tal com es demanava. 
 
Sr. Alcalde: Cadaqués va deixar-ho de fer perquè tot el sistema de punts el pagava 
l'Ajuntament i tenia un forat de 100.000 euros. 
 
Sr. Batlle: I tot Alemanya va amb aquestes màquines i no estan arruïnats. 
 
Sr. Alcalde: Bueno, però Cadaqués és la proposta vostra, o sigui que també és com tot. 
Cadaqués ho va proposar, era la que estàveu d’acord, i en vam fer una de diferent, que no 
suposava cap cost per l'Ajuntament. Cadaqués ho va treure i a més amb un dèficit i amb 
un problema econòmic de 100.000 euros. No, no, és així, és la realitat, encara que no us 
agradi, és la realitat. 
 
Sr. García: Està bé que reconegueu que la que vau fer tampoc va funcionar, s’intentarà i 
es millorarà i segurament es pot trobar una manera que no arruïni ningú. 
 
Sr. Alcalde: Cost zero. 
Sr. García: El que fan tots els grups es pot fer sense arruïnar-se, no només el que fa el 
Govern, que ho fa tot bé. 
 
Sr. Alcalde: Però ja dèieu model Cadaqués, en aquella, recordem, model Cadaqués. 
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PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA 
 
 
11. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVES AL PLA DE 
BARRIS 
 
Sr. García: “Quina continuïtat es preveu pel Pla de Barris? Es treballarà amb participació 
dels veïns i les veïnes?” 
 
O es seguirà sense fer-ho? 
 
Sr. López: A veure, aquell projecte es va iniciar i es va fer per mirar de millorar algun tipus 
de mancances que teníem en aquell barri, doncs aquest tipus de mancances crec que 
s’han assolit i amb molt d’èxit. 
 
A nivell urbanístic, evidentment, ja ho tenim bastant resolt, i a nivell social l'Ajuntament 
té clar que no el deixa sinó que continua perfectíssimament amb tots els projectes que 
marcava aquest projecte de Pla de Barris, perquè ha donat resultat. 
 
Sr. García: Llavors, en concret, sobre la participació dels veïns i veïnes. 
 
Sr. López: Allà hi havia una comissió de seguiment en aquell moment, que un cop ja no hi 
hagi aquest projecte evidentment ja no té sentit, per la qual cosa, tots aquests projectes, 
sobretot en àmbit social, doncs han tingut un efecte positiu, l'Ajuntament creu que el 
podrà dotar i el podrà continuar, i en principi tampoc no cal massa més. 
 
Sr. García: Bueno, per nosaltres sí que cal sempre la participació, vull dir, que acabi un 
projecte, si segueix d’una altra manera hauria de ser amb participació igual, i només dir 
que, pel que se’ns ha dit, feia com dos anys que no es feia la participació que estava 
prevista en el projecte, per tant, no entenem el perquè d’això, per això també venia la 
pregunta. 
 
I d'altra banda, voldríem saber si la coordinació del Pla de Barris se seguirà fent amb un 
càrrec de confiança o com es preveu fer això en la següent legislatura, quina és la idea. 
 
Sr. López: La següent legislatura, ja manarà quan comenci. Ara mateix no podem entrar a 
dir absolutament res perquè no coneixem què pot passar. 
 
Sr. García: Pregunto perquè hi ha una contractació en marxa que ens agradaria entendre. 
 
Sr. Alcalde: És curiós que pregunteu què farem la propera legislatura, qui mani doncs 
decidirà. 
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Sr. García: Sí, passa que quan es fan contractacions diguéssim sospitoses d’anar 
enfocades a una persona. 
 
Sr. Alcalde: Esteu posant en dubte la Secretària, perquè és qui valida totes aquestes 
contractacions. 
 
Sr. García: No, estem posant en dubte... 
 
Sr. Alcalde: No, és que al final tot el que fem aquest Ajuntament és transparent i és lliure 
concurrència, al final tot és així, i si hi ha qualsevol dubte, aquí hi ha la Secretària per 
posar-ho, qualsevol tipus de contractació, per aclarir qualsevol dubte. 
 
Sr. López: Tot i així, això, o sigui, crear aquesta plaça demostra que l'Ajuntament o aquest 
Equip de Govern vol tenir continuïtat d’aquest projecte. 
 
Sr. García: No, si estem totalment d’acord que tingui continuïtat, ja ho hem dit, i que sigui 
amb participació. Pel que fa a la resta, doncs per això preguntàvem políticament, perquè 
quan és un càrrec de confiança és un tema polític. 
 
Sr. Alcalde: Bueno, a la propera ja es veurà qui estigui aquí. 
 
12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES 
BARRERES ACÚSTIQUES ALS LATERALS DE L’AUTOPISTA 
 
Sr. Batlle: “Quan s’instal·laran les barreres acústiques als laterals de l’autopista, al seu 
pas per les zones de Premià de Dalt on no hi ha protecció acústica i hi ha habitatges o 
altres espais afectats?” 
 
Com es va quedar l’altre dia a la reunió més o menys amb els veïns. 
 
Sr. Font: A veure, aquesta pregunta ja ha vingut també tres o quatre vegades en el Ple.  
 
Sr. Batlle: Una, el que passa, que com que va haver-hi la reunió amb els veïns de la 
Floresta, doncs... 
 
Sr. Font: A veure, el tema està exactament igual, les barreres acústiques aquestes es van 
demanar, està demanat al senyor Molet, està demanat de fa anys, perquè ho vam 
demanar al començament de legislatura, s’han repetit dues vegades més el que es posi, 
s’ha aconseguit en algun puesto de posar algo de vegetació, que és l’única cosa que han 
fet, es van parar les obres quan es va fer lo de Can Vilar, perquè estàvem fent vegetació 
nosaltres a la part de l’autopista, després mos van fer algo, si van creixent les canyes 
aquelles algo hi haurà, i vostès saben que això ho havia demanat Mataró, i ho ha demanat 
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tothom, i de mica en mica van posant alguna coseta. Espero que algun dia també ens 
toqui a Premià de Dalt. 
 
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA ZONA 
SENSE VORERA DE LA CARRETERA DE PREMIÀ DESPRÉS DEL PAS SOBRE L’AUTOPISTA 
 
Sr. Batlle: “Es té alguna previsió sobre algun tipus d’actuació en aquest punt?” 
 
Perquè ens situem és la part de sota el pont, on ara s’ha fet l’entrada, s’ha millorat tota, 
doncs aquell punt fa temps, no sé si ho recorda, que vam demanar si es podia asfaltar, i 
se’ns va dir que s’estava esperant que allà s’hi fes la rotonda, doncs ara s’ha fet les 
millores però allò segueix igual, i una persona, per exemple, amb un cotxet, doncs és 
difícil que hi passi, el temps va passant, allà no s’hi fa res, i per tant potser s’hi podia 
haver fet, ja que es va arreglar tota l’altra zona de la cantonada, doncs no costava res 
potser tirar una mica de ciment i que allò fos accessible. 
 
Llavors, s’ha fet algo, es farà alguna cosa? 
 
Sr. Font: Vostè m’està parlant de la corba que agafa cap al Camí del Mig, s’han posat els 
pals aquells. 
 
Sr. Batlle: La part de dalt, que està sense asfaltar tota. 
 
Sr. Font: A veure, la part de baix, ja els ho vaig dir l’altra vegada, perquè la pregunta 
aquesta també és repetitiva, ja els vaig dir, la part de baix, allò és Premià de Mar, fins allà 
on arriba l’últim pal que està col·locat, allò és Premià de Mar. Vostè sap que el Camí del 
Mig talla per allà.  
 
Allà on hi ha el semàfero, el que és l’autopista cap amunt, quan baixa vostè per la mà 
esquerra, baixant a mà esquerra, allà es va demanar voreres. La Diputació no permet 
posar voreres a la carretera. I ells van arreglar i van asfaltar el tros aquell perquè es pugui 
passar. Baixant a la dreta se’ls va demanar igualment, no ho van fer, se’ls va tornar a 
demanar, i vostès saben perfectament que està previst fer una rotonda allà, el que vam 
quedar és que quan facin la rotonda veuran com queda aquella zona acabada.  
 
Però perteneix totalment a la Diputació. 
 
Sr. Batlle: Bueno, es repeteix la pregunta, més que re, perquè passen els anys i no s’hi fa 
re. Llavors, jo em pregunto, si allò queda en tierra de nadie... 
 
Sr. Font: No sé quan faran la rotonda, Premià de Mar ha començat a fer ja allà baix. 
Sr. Batlle: Sí, clar, però el meu dubte és: sort que són del mateix color, si no, no sé què 
passaria. 
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Sr. Font: Es va arreglar una vorera, la va arreglar la Diputació en el seu moment, no farà 
pas re més. Vagi vostè a la Diputació com he anat jo, que hi he anat moltes vegades, eh? 
Jo li responc el que m’he trobat. 
 
Sr. Batlle: Bueno, és igual. 
 
Sr. Alcalde: El que sabem que aquesta rotonda està projectada, dotada econòmicament, i 
el que falta és executar l’obra per part de la Diputació, i això sí que no depèn de nosaltres. 
 
Sr. Batlle: Però era un parche momentani, i això vam demanar-ho fa dos anys. 
 
Sr. Font: Vostè no sap que s’ha de demanar permís a la Diputació per fer un parche 
momentani o pintar qualsevol ratlla? 
 
Sr. Batlle: Evidentment, però si s’ha fet tota la part de sota... 
 
Sr. Font: No es pot fer. 
 
Sr. Batlle: Bueno, és igual. 
 
Sr. Font: No es pot fer. La Diputació t’ha de donar permís, no et dona permís ni per pintar 
una ratlla. 
 
14. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVES A L’ÚS DE 
PROGRAMARI LLIURE 
 
Sr. Batlle: “S’ha estudiat l’ús de programari lliure per part de l’Administració municipal? Es 
preveu la possibilitat de fer servir diferents formats pel que fa als documents que 
l’Ajuntament penja per a l’ús i tramitació per part de la ciutadania?” 
 
Fa un temps vam demanar en una moció això, es va tombar, es va dir que s’estudiaria de 
totes maneres. 
 
Sr. Costa: Sí, senyor regidor. Bé, responc jo al punt que planteja sobre la taula.  
 
Aquesta administració adopta, i sota un criteri tècnic, l’ús de programari compartit amb la 
gran majoria, immensa majoria d’altres administracions, que és el gros de la feina diària 
que fa aquest Ajuntament. 
 
Vostès van presentar una moció, que se’ls va contestar que el criteri d’aquest 
Ajuntament, agafàvem i fèiem nostre el criteri tècnic, que era el funcionalment més 
operatiu, no recordo ara bé si es va dir que s’estudiaria o no, en qualsevol cas, s’hagi 
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estudiat una altra vegada reiteradament per part dels serveis d’informàtica, es creu que 
el millor per aquesta Corporació és continuar com fins ara, que és utilitzant el programari 
que fan servir la immensa majoria d’administracions.  
 
Això, i ho faig a col·lació de la segona pregunta que vostès posen, no impedeix l’accés de 
la ciutadania a la informació. Vostès saben que això està verificat, de fet tota la 
informació, la majoria d’informació que penja del portal de transparència ve inserida per 
part d’administracions supramunicipals, com podria ser la Sindicatura de Comptes, de la 
qual penso que no posaran cap tipus de dubte sobre ella, que vulgui ser poc transparent, i 
el programari que utilitzen és el mateix, i és el que ens demanen per poder nosaltres 
enviar la informació, de la mateixa manera que ens ho demana la Generalitat, de la 
mateixa manera que ens ho demana qualsevol altra administració. 
 
El que no podem fer és crear una administració paral·lela amb un programari que és el 
que és el funcional i un programari obert, que no és el que operativament s’utilitza per fer 
qualsevol tràmit. 
 
Sr. Batlle: Bueno, jo és que trobo vàries coses que són una mica incoherents. Tu imagina 
una persona que demana fer una subvenció i se li envia tot el formulari amb un word. És 
un formulari pagatiu, s’ha de pagar per tindre’l i per tant és com incoherent. Una persona 
demana una subvenció però ha de pagar per tindre un programa que s’ha d’omplir a les 
xarxes.  
 
I després una altra cosa, una cosa és lo que es considera ara els estàndards i després fins 
que a l’empresa no li surt a compte doncs mantenir el programari. No fa molts anys hi 
havia Lotus, per exemple, que era com un excel, i es portava com l’estàndard. Ara 
d’aquest programari a l’empresa no li va sortir a compte seguir-lo fent, i totes aquestes 
dades s’han perdut. Al no ser font oberta, no hi ha accés. 
 
Jo crec que és una mica incoherent i que no estem demanant que es deixi de penjar en 
word, però sí que hi hagi accés que qualsevol persona sense tindre la necessitat de pagar 
un programa que igual no té, jo per exemple el word no el tinc, pugui fer-ho. 
 
I a més a més ja aplicat a totes les aplicacions que fa l'Ajuntament, creiem que totes les 
aplicacions, per exemple de mòbil, que siguin destinades amb diner públic haurien de ser 
doncs de caire que qualsevol municipi les pugui aprofitar. Si ho fas amb codi obert, no és 
privatiu i, per tant, tant Premià de Mar, Masnou, o qualsevol altre municipi les podria 
aprofitar, i creiem que és important i s’hauria de remarcar això. 
 
Sr. Costa: Bueno, jo, el senyor regidor, entenc que tingui moltes ganes de debatre avui, 
però jo li vull exposar una realitat. Nosaltres no tenim aquest problema. Si hi ha alguna 
entitat que tingui un problema en la tramitació de qualsevol subvenció, hi ha des de fa 
tres anys un programa nou que ha permès pagar abans a les entitats del que es feia, que 
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això era un veritable problema, que tinguessin liquidesa per poder executar les seves 
accions, i ho hem aconseguit amb un programa que vam començar fa dos anys, això era 
un problema que vam atacar i que encara estem perfilant. 
 
Si la tramitació amb els formularis que aquesta Corporació facilita són un problema, 
estaré encantat de respondre aquest problema i posar solucions. A dia d’avui no se m’ha 
manifestat aquest problema.  
 
Tenim una tècnica dedicada íntegrament a la tramitació de subvencions. S’han fet 
jornades de formació a les entitats per la tramitació de subvencions, i aquest problema no 
ha aparegut. 
 
Jo entenc la seva posició, és totalment legítima, però ha d’entendre que per aquesta 
Corporació no és un problema, i per tant optarem per seguir treballant com fins ara. 
 
Sr. Batlle: Però que a les entitats no els hagi passat res no vol dir que qualsevol persona, 
vull dir, la població és molt àmplia, i al final jo entenc que la gent s’acaba buscant la vida, 
no?, però facilitar les coses a la gent, i a més entrant en la incoherència aquesta d’una 
subvenció que la reps en word. 
 
Sr. Costa: Problemes reals, si hi són, posem-los sobre la taula, treballem-los i els 
comentem. Però que sempre mirant una cosa que és molt important en democràcia, que 
és el bé comú. El que pugui afavorir a la majoria, no un cas particular. 
 
Sr. Batlle: Alejandro, som conscients que és difícil implementar això d’un dia per un altre, 
és molt difícil, i potser el que s’hauria de buscar són maneres d’anar progressant. 
 
Sr. Costa: Jo crec que hem d’atacar altres problemes que veritablement, i potser aquests, 
que són potser més accessoris, a parer nostre, eh?, no dic que vostès tinguin la raó 
d’exposar-ho, els atacarem en un altre moment. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, jo crec que ha quedat suficientment debatut, aquesta pregunta. 
 
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A L’ÚS DE LES 
SALES DE L’ANTIC AJUNTAMENT 
 
Sr. García: “Les sales de l’antic Ajuntament es poden utilitzar gratuïtament per part de les 
entitats?” 
 
Sr. Medina: Es poden fer servir ara i des de l’inici del Club Emprèn i de la posada en marxa 
de tot el que acull, totes les entitats del poble sense ànim de lucre poden utilitzar espais a 
l’antic Ajuntament. 
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Sr. García: Vale, simplement ho preguntàvem perquè en algun cas se’ns havia dit que es 
demanava pagar en el cas d’alguna entitat, per això, si és així doncs. 
 
Sr. Medina: No, el Club Emprèn, crec que ho he explicat en aquest Ple, com funciona. 
Tenim quatre sales a dalt, de lliure accés per a emprenedors i empreses i per a entitats 
sense ànim de lucre, tenim un espai de coworking i després tenim una sala noble que s’ha 
quedat amb gestió de l'Ajuntament i tenim una sala polivalent a baix. 
 
La que sí, fins ara, tenia cost era la sala polivalent de baix, per una qüestió de model, que 
fos sostenible i que els licitadors que porten tota aquesta infraestructura i l’han de tirar 
endavant pues els hi poguessin sortir els números mínimament. Pensa que això ho vam 
estar treballant molt, mirant tots els coworking i espais que hi havia a molts llocs de 
Catalunya, la immensa majoria, públics i privats, i vam establir uns criteris de cost molt 
baixos per a emprenedors, i aquest model al final ha de ser sostenible.  
 
Dit això, també la pròpia licitació deixava que una de les sales de dalt es pogués convertir 
en un despatx per a emprenedors. Això ha succeït finalment, i com que nosaltres hem 
detectat que deixàvem orfes d’una sala les possibles entitats i altres emprenedors, el que 
hem fet i ho estem tramitant, i la Secretària en pot donar fe, perquè ja ha passat per 
Secretaria i Intervenció des de fa un parell de mesos, que aquesta sala polivalent també 
serà gratuïta per a entitats, però per compensar, ja que tenen uns ingressos per haver 
assolit aquest despatx i ens quedem sense una sala a dalt, en contraprestació nosaltres 
hem recuperat la sala d’abaix. 
 
Dit això, també, la sala noble, que queda en funció de l'Ajuntament, té prou capacitat per 
si algun dia una entitat la necessita, no tingui que passar tampoc per la sala polivalent de 
baix.  
 
Sr. García: Bueno, simplement agrair que coincidim que la sala polivalent justament per a 
entitats hauria de ser gratuïta igualment. Pensem que ho hauria de ser igualment, perquè 
una cosa és el coworking, que és destinat més a empreses i particulars, persones 
privades, però entenem que les entitats haurien d’anar a part i que haurien de tenir accés 
a un edifici que és de l'Ajuntament, històric, doncs tenir accés a aquesta sala polivalent 
des de sempre de forma gratuïta. Si ara es farà així, ens sembla perfecte, perquè pot 
passar que dues entitats tinguin un acte al mateix temps i puguin fer servir les dues sales. 
Simplement per facilitar això a les entitats. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, en aquest punt donem per acabat, i com és habitual ens acostarem i 
podrem atendre de manera còmoda, tranquil·la i constructiva qualsevol consulta, tant 
Alcalde, regidors de Govern com oposició. 
 
Aquí donem la cara i ens ho podeu dir directament. Moltes gràcies. 
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No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dona per finalitzada la sessió, essent les 
21’30 hores del dia 8 d’abril 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


