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ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (actes núm. 5 i 6).
2. Despatx Oficial.
TERRITORI I URBANISME
3. Aprovació provisional del Text Refós II de la Modificació Puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de la Finca “Can Tecla Sala”.

MOCIONS

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
4. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a demanar l’avaluació de
l’administració municipal per l’índex de transparència internacional.
5. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a la creació del Síndic de
Greuges municipal.
6. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per acabar amb l’ús de globus
com a propaganda electoral per als infants.
7. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a l’elaboració d’un codi ètic.

INFORME DE REGIDORIES
HISENDA
-

Donar compte de l’informe emès per la tresorera municipal sobre el compliment
dels terminis de pagament de les operacions comercials afectades per la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
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la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials i càlcul del període mig de pagament corresponent al primer
trimestre de l’any 2019.

PRECS I PREGUNTES

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
8. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a l’incompliment de la Llei 39/1981,
relativa a l’ús de la bandera d’Espanya.
9. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la Carretera d’Enllaç.
10. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa al ressalt situat a la Riereta.
11. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la bandera inconstitucional del Bike
Park la Poma.
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALTCUP-PA
12. Prec del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatiu a honorar la memòria de
Neus Català, les dones de Ravensbrück i els infants de la Colònia Negrín.
13. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa al registre de grups
d’interès (Lobbies).
14. Preguntes del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relatives a les actuacions
realitzades a la zona esportiva.
15. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la pacificació de
carrers.
16. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa al seguiment de les
propostes contra l’LGTBIFÒBIA.
17. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la retirada de
pancartes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
ALCALDIA
Sr. Alcalde: Bon vespre a tothom, benvinguts a l'Ajuntament de Premià de Dalt,
benvinguts al Ple, el darrer Ple d’aquesta legislatura.
Recordar-vos als que no sou habituals al Ple que inicialment tenim una part doncs de
punts que porta l’Equip de Govern, hi ha una sèrie de mocions, hi ha uns informes de
regidories, unes preguntes i, com que és un Ple també especial, perquè és l’últim, doncs
al final també hi ha un apartat, al final de tot, per qui vulgui dir alguna cosa, la direm al
final de tot del Ple, dintre dels regidors i regidores.
I després, com és habitual, doncs ens acostarem al públic i qualsevol dubte, aclariment,
consulta, doncs estarem encantats de poder-ho compartir.
El que sí que us demano és, com sempre, el màxim respecte a totes les opinions que hi
hagi en aquest Ple, independentment de si ens agraden o no, doncs que mantinguem
aquest respecte a tots, com ha sigut habitual durant aquests quatre anys.
Molt bé, doncs iniciem el Ple.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (ACTES NÚM. 5,
i 6)
Ø Sotmeses les actes números 5 i 6 a votació, s’acorda la seva aprovació per
unanimitat dels presents sense esmenes.

2. DESPATX OFICIAL
La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords:
“RELACIÓ DE CONTRACTACIONS PER DONAR COMPTE A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DEL 13-05-2019
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 15 d’abril de 2019, va acordar
transformar, amb efectes 1 de maig de 2019, el contracte laboral d’interinitat subscrit el
19 de juliol de 2010 amb la Sra. Anna Garcia Gotarra en un contracte indefinit.”
“DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA, SOTA
CONTROL HORARI, DEL TERME MUNICIPAL DE PREMIÀ DE DALT.
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En data 10 d’abril de 2017, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària, va aprovar
inicialment l’Ordenança reguladora de l’estacionament limitat de vehicles a la via
pública, sota control horari, del terme municipal de Premià de Dalt.
En data 9 de juny de 2017, va esdevenir aprovada definitivament després que durant el
període d’exposició pública de 30 dies hàbils no s’hagués presentat cap al·legació.
En data 4 de juliol de 2017, el text íntegre de l’Ordenança esmentada va ser publicat al
BOPB.
En data 18 de setembre de 2017, per Decret d’Alcaldia es va aprovar la inclusió de noves
vies a l’ordenança, a l’apartat 3.2 Zona 2 Blava.
Vist l’informe tècnic de data 26 d’abril de 2019, del cap acctal. de la Policia Municipal,
Sr. José Maria Sevillano Aguayo, i que es transcriu parcialment a continuació:
“Amb motiu de la massificació de vehicles al barri de la Floresta i a Can Vilar, l’espai
reduït per estacionar comporta una difícil situació entre els veïns. Amb la finalitat de
pal·liar la problemàtica que això ocasiona per als residents d’aquestes zones, es
considera necessari modificar l’Ordenança reguladora de l’estacionament limitat de
vehicles a la via pública, sota control horari, del terme municipal de Premià de Dalt i
incloure una zona 3 blava d’estacionament limitat per a no residents, a les vies que
s’especifiquen a continuació:
BARRI DE LA FLORESTA:
-

c/ del Vallès
c/ de l’Empordà
c/ de l’Urgell
c/ de la Cerdanya
Passatge de Santa Elena
c/ de la Vall d’Aran
c/ de la Costa Brava
c/ del Penedès
c/ Rafael Ramos
c/ de la Conca de Tremp
c/ del Berguedà
Torrent de la Bòbila
Av. de Catalunya
Plaça del Canigó
Av. del Canigó

CAN VILAR:
5

-

c/ de Xavier de Vilanova (costat mar, entre la Riera de Sant Pere i el carrer
Margarida de Sucre)
c/ de Xavier de Vilanova (entre el carrer Margarida de Sucre i la Riereta)
c/ de Mossèn Antoni Batlle
c/ de Margarida de Sucre
c/ de l’Abat Marcet
c/ de Can Vilar
c/ de l’Abat Escarré
c/ de l’Abat Oliba
Riera de Sant Pere “àmbit Can Vilar”

Conclusió:
A criteri del tècnic sotasignat, es considera necessari modificar l’Ordenança reguladora
de l’estacionament limitat de vehicles a la via pública, sota control horari del terme
municipal de Premià de Dalt, i incloure l’apartat 3.3 Zona 3 Blava amb les vies
esmentades en el paràgraf anterior.”
Vista la disposició addicional de l’Ordenança que estableix que l’Alcalde (o òrgan en qui
delegui) podrà, prèvia emissió dels oportuns informes tècnics preceptius i donant
posterior compte al Ple de la Corporació, modificar, ja sigui per ampliació o reducció, els
dies, hores i vies d’estacionament limitat, sense necessitat de procedir a la tramitació
d’un expedient de modificació de l’Ordenança.
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada
per l’alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant el Decret de data 23 de juny de 2015,
RESOLC
1. MODIFICAR l’Ordenança reguladora de l’estacionament limitat de vehicles a la
via pública sota control horari, del terme municipal de Premià de Dalt, per
incloure, a l’article 3 l’apartat 3.3 (amb els subapartats 3.3.1 i 3.3.2) i afegir la
Zona 3 a l’article 4, restant el redactat final tal i com es transcriu a continuació:
“1) 3.3.- Zona 3 Blava
3.3.1.- Vies d’influència afectades:
-

c/ del Vallès
c/ de l’Empordà
c/ de l’Urgell
c/ de la Cerdanya
Passatge de Santa Elena
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-

c/ de la Vall d’Aran
c/ de la Costa Brava
c/ del Penedès
c/ Rafael Ramos
c/ de la Conca de Tremp
c/ del Berguedà
Torrent de la Bòbila
Av. de Catalunya
Plaça del Canigó
Av. del Canigó
c/ de Xavier de Vilanova (costat mar, entre la Riera de Sant Pere i el carrer
Margarida de Sucre)
c/ de Xavier de Vilanova (entre el carrer Margarida de Sucre i la Riereta)
c/ de Mossèn Antoni Batlle
c/ de Margarida de Sucre
c/ de l’Abat Marcet
c/ de Can Vilar
c/ de l’Abat Escarré
c/ de l’Abat Oliba
Riera de Sant Pere “àmbit Can Vilar”

3.3.2.- Usuaris i limitació horària:
L'estacionament estarà limitat a un màxim de dues hores tots els dies de la
setmana, de dilluns a diumenge, inclosos els festius, en horari recollit a la
senyalització preceptiva col·locada a tal efecte (8.00h a 20.00h).
En horari de 20.00h a 8.00h l’estacionament només estarà permès pels qui
disposin de la targeta de resident atorgada per l’Ajuntament.
La utilització de les zones d'estacionament limitat s'efectuarà mitjançant la
col·locació d'un disc horari on figurarà l'hora de l'estacionament i el qual s'haurà
de col·locar en un lloc visible de l'interior davanter del vehicle perquè pugui ser
comprovat per l'Administració en virtut de la seva potestat inspectora.
Restaran exempts de la limitació horària els vehicles autoritzats com a residents
i aquells que l'administració els ha concedit l'autorització preceptiva
corresponent.
2) Article 4.- Residents de les zones Blaves 1, 2 i 3.”
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2. APROVAR el Text Refós de l’ordenança reguladora de l’estacionament limitat de
vehicles a la via pública sota control horari, del terme municipal de Premià de
Dalt, resultant d’afegir al text inicial, aprovat en data 10 d’abril de 2017 pel Ple
de la Corporació i publicat en data 4 de juliol de 2017 al BOPB, les modificacions
posteriors que s’adjunten a la present proposta.
3. PUBLICAR al BOPB la modificació de l’Ordenança reguladora de l’estacionament
limitat de vehicles a la via pública, sota control horari, del terme municipal de
Premià de Dalt.
4. DONAR COMPTE al Ple, a la propera sessió que se celebri.”
TERRITORI I URBANISME
3. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL TEXT REFÓS II DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE LA FINCA “CAN TECLA SALA”
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“El passat dia 01 de març de 2019, amb RGE E2019002237, el Sr. Juan Ignacio Quintana
Ruiz en representació de la Compañía Agrícola y Ramadera del Maresme S.A., va fer
lliurament del Text Refós de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de la finca Can Tecla Sala, de Premià de Dalt, a fi que l’Ajuntament procedís a
la seva aprovació provisional i posterior trasllat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
En data 28 de juny de 2013 amb RGE 3061/13, el Sr. Juan José Castelló Bocinos en
representació de la Compañía Agrícola y Ramadera del Maresme S.A., va fer lliurament
de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la finca Can Tecla
Sala, de Premià de Dalt, a fi de dur a terme la seva aprovació.
En data 29 de juliol de 2013, el Ple de la Corporació, en la sessió extraordinària, va
adoptar l’acord d’aprovació inicial de la Modificació Puntual del POUM relativa a la finca
“Can Tecla Sala”, i de l’aprovació del seu conveni urbanístic vinculat.
En data 16 de setembre de 2013, el consistori va procedir a sol·licitar els següents
informes supramunicipals:
•
•
•

Informe paisatgístic a la Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge.
Informe de carreteres a la Direcció General de Carreteres.
Informe d’autopistes a la Subdirecció Genera de Relació amb les Empreses
Gestores d’Infraestructures Viàries.
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•
•
•

Informe de mobilitat a la Subdirecció General d’Infraestructures.
Informe d’avaluació ambiental a la oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental.
Informe al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

En paral·lel el consistori havia donat compliment al període d’exposició i informació
pública pertinent, sense que es presentés cap mena d’al·legació al respecte.
El resultat dels diferents informes van ser:
•
•
•

•

•

Informe paisatgístic a la Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge,
va emetre informe dient que considerava que no havia d’emetre informe.
No es té constància que la Direcció General de Carreteres hagués emès informe.
Informe d’autopistes a la Subdirecció Genera de Relació amb les Empreses
Gestores d’Infraestructures Viàries, que va emetre informe dient que s’havia
traslladat l’expedient a la Subdirecció General d’Infraestructures.
Informe de mobilitat a la Subdirecció General d’Infraestructures, va emetre
informe dient que li traslladava l’expedient a l’Autoritat del Transport Metropolità
de l’Àrea de Barcelona, a on considerava que no havia d’emetre informe.
Informe d’avaluació ambiental a la oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental, que va emetre informe a on manifestava les següents necessitats:
o Recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, que resta pendent de
sol·licitar per a la Modificació Puntual del POUM.
o Cal que el planejament derivat garanteixi la preservació de la vegetació
autòctona existent en la zona verda prevista al nord de l’àmbit d’actuació.
o Cal preservà la massa arbòria confrontant amb el llindar de l’autopista, la
qual s’inclou en el sistema de comunicacions corresponent.
o Cal protegir, sempre que sigui possible, els exemplar arboris d’interès
inclosos en el espais lliures privats de la clau 18HG. En qualsevol cas, es
preservaran els xiprers que voregen el camí d’accés a la piscina, atès el
seu valor paisatgístic, tot estudiant la possibilitat de prolongar la zona de
protecció de patrimoni històric-artístic i ambiental (clau 17) fins a
connectar amb la mateixa qualificació definida per als jardins de l’entorn
de la casa senyorial.
o En referència a la situació de l’àmbit d’actuació respecte al corredor de
l’autopista C-32 i la carretera BV-5023, es recorda que caldrà donar
compliment a allò establert en la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica, així com al Decret 176/2009, de 10 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei esmentada.
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•

Informe al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va emetre
informe en data 03 de setembre de 2013, a on requeria prèviament a l’aprovació
de la modificació puntual del POUM a la finca “Can Tecla Sala”, la modificació del
Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Premià de Dalt. Aquesta
modificació va ser tramitada i aprovada definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 04 d’octubre de 2016, pendent de
publicar-lo al DOGC i per tant d’executivitat a que s’incorporés al document
l’informe del Departament de Cultura, de data 27 de novembre de 2014 i la
justificació del compliment e les condicions del mateix, sol·licitant si s’escau,
informe al Departament de Cultura sobre l’ esmentat compliment. A que fet no
es té constància que s’hagi produït.

En data 19 de gener de 2016, el tècnic municipal va emetre informe favorable en relació
a l’aprovació provisional del Text Refós I de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de la finca Can Tecla Sala, de Premià de Dalt.
En data 14 de març de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el conveni urbanístic per
a la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la finca Can Tecla
Sala, de Premià de Dalt, entre l’Ajuntament de Premià de Dalt, i el Sr. Juan José Castelló
Bocinos, qual representat de la Compañía Agrícola y Ramadera del Maresme, SA,
promotor de l’actuació i propietari de l’àmbit.
En data 14 de març de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment el Text
Refós i de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la finca
Can Tecla Sala, de Premià de Dalt, que en principi donava compliment a les prescripcions
establertes pels diferents ens supramunicipals.
En data 29 d’abril de 2016, amb RGS 1331/2016, l’Ajuntament de Premià de Dalt va
trametre una còpia a la CTUB de la documentació del Text Refós I de la Modificació
Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la finca Can Tecla Sala, de Premià
de Dalt, per a la seva aprovació definitiva.
En data 21 d’octubre de 2016, es va fer arribar a l’Ajuntament de Premià de Dalt l’acord
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de sessió de 04 d’octubre de 2016,
a on es suspenia l’aprovació definitiva del Text Refós I de la Modificació Puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de la finca Can Tecla Sala, de Premià de Dalt, fins que
no es redactés un text refós a on s’incorporessin entre d’altres les prescripcions següents:
o Cal sol·licitar informe a la Diputació de Barcelona en relació a la carretera BV5024, al Departament de Cultura, a la Subdirecció General de Seguretat
Industrial, a l’Agència Catalana de l’Aigua pe que fa al sanejament i a l’òrgan
competent en matèria de turisme.
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o Altres aspectes vinculats a l’ordenació degudament justificat a la darrera
versió del Text Refós II de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de la finca Can Tecla Sala, de Premià de Dalt, lliurada a
l’Ajuntament el passat dia 01 de març de 2019, amb RGE E2019002237.
En referència a la sol·licitud dels informes expressats al primer punt d’aquest darrer
apartat s’ha de dir que:
o Informe de la Diputació de Barcelona en relació a la carretera BV-5024, no es té
constància d’haver-lo demanat.
o Informe del Departament de Cultura, no es té constància d’haver-lo demanat.
o Informe de la Subdirecció General de Seguretat Industrial, es va sol·licitar, i es va
rebre el dia 07 de setembre de 2017, i va ser favorable.
o Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, és té constància d’un informe favorable
per a la MP del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Premià de
Dalt, però no pas de cap informe de l’ACA específic de la MP del POUM com a tal.
o Informe de Turisme es de data 20 de setembre de 2013 i manifesta que no es
formula cap objecció al projecte esmenat.
En data 03 d’abril de 2019, el tècnic municipal es va reunir-se amb la Sra. Anna Comellas
i el Sr. Antón Càrpio, tècnics de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, a fi de
posar en comú quina seria la tramitació més correcte per aconseguir l’aprovació
definitiva de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la finca
Can Tecla Sala, de Premià de Dalt, atès el temps transcorregut entre la última
comunicació per part de la CTUB i la presentació del TR II de la Modificació Puntual del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la finca Can Tecla Sala, de Premià de Dalt,
lliurada pel promotor del sector.
En aquesta reunió s’acorden els següents passos que ratifica el tècnic sotasignat:
•

•
•
•
•

S’ha d’aprovar el Text Refós II Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de la finca Can Tecla Sala, de Premià de Dalt, lliurat el passat 01 de
març de 2019, amb RGE E2019002237, pel Ple de la Corporació, a fi de que el
document sigui vàlid pel següents passos.
S’ha de demanar l’informe preceptiu i vinculant a la Diputació de Barcelona en
relació a l’afectació de l’actuació sobre la carretera BV-5024.
S’ha de demanar l’informe preceptiu i vinculant a l’Agència Catalana de l’Aigua.
S’ha de demanar de nou l’informe del Departament de Turisme de la Generalitat
de Catalunya.
S’ha de demanar de nou l’informe del Departament de Comerç de la Generalitat
de Catalunya.
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•

S’ha de demanar informe al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

Vist l’informe jurídic, emès en data 26 de febrer de 2016.
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada
per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 23 de juny de 2015,
PROPOSO al PLE l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT el Text Refós II de la Modificació Puntual del
Pla d’Ordenació Urbanística municipal de la Finca "Can Tecla Sala" i la documentació que
la integra, amb les modificacions introduïdes respecte el contingut de la documentació
aprovada provisionalment en el Text Refós I.
SEGON.- DEMANAR INFORMES a la Diputació de Barcelona en relació a l’afectació de
l’actuació sobre la carretera BV-5024, a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Departament
de Turisme, al Departament de Comerç i al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord als propietaris i titulars inclosos en l'àmbit de la
Modificació Puntual.”
Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha intervencions?
Sr. Font: Si hi ha algun dubte per aclarir o el que sigui, aquí estic per explicar-vos si hi ha
alguna cosa, alguna qüestió.
Sr. Alcalde: Intervencions? Primer el Partit Popular.
Sr. Ruffo: Bueno, únicament, saber quin retràs comportarà aquesta modificació en
aquest expedient. El retràs que podrà suposar aquesta modificació.
Sr. Font: Bé, això, el que fem avui és una aprovació inicial, s’ha d’enviar a la Generalitat,
perquè el vegin, i si hi hem de fer alguna esmena o dallò tornarà cap aquí, vull dir, només
fem una provisional, lo qual s’ha d’enviar tot cap allà. Això difícilment és poguer
determinar si poden passar tres mesos com en poden passar sis.
Clar, el primer pas és aquest.
Sr. Alcalde: Molt bé, més intervencions?
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Sr. García: Bé, nosaltres seguirem la línia del que vam dir fa uns anys, quan va haver-hi
la tramitació anterior d’aquest projecte.
Per una banda pensem que és el que ens sembla més preocupant, que no hi ha hagut
gens de participació ciutadania en l’elaboració d’aquest projecte, com de costum, no es
va arribar a fer cap mena de participació, i aquest projecte al final doncs és un projecte
que porten uns privats, que passa per l'Ajuntament i que s’aprova tal qual, no?
Llavors, nosaltres ja vam dir l’altra vegada que no és el nostre model de poble tenir un
hotel de luxe, que bàsicament és el que es pretén fer, o un geriàtric, que entenem també
serà privat i de luxe, perquè és el que es pretén amb aquest pla. Per tant, creiem que
s’hauria pogut arribar a altres acords diferents que siguessin més profitosos pel poble i
pels veïns i veïnes, i això no és el que nosaltres faríem.
Sr. Font: Bé, comentar-li que aquest projecte no és que s’hagi iniciat ara ni molt menys,
aquest projecte s’inicia 2006, a partir d’aleshores s’ha anat fent, el 13 es va tornar a
parar, es reinicia el 16, va estar tornat a parar quatre anys pels temes de la crisi, i ara,
simplement se li dona la continuïtat en el que en el seu moment es va fer.
Sr. Alcalde: Més intervencions? Passem llavors a aprovació.
Ø Sotmesa la proposta a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM i PP) i
2 vots en contra (CRIDA) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

MOCIONS

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A DEMANAR
L’AVALUACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL PER L’ÍNDEX DE TRANSPARÈNCIA
INTERNACIONAL
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent:
“Som ferms defensors i defensores de la importància d’una transparència màxima i
incontestable per part de l’administració.
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Existeixen índexs de transparència homologats internacionalment i amb una experiència
i credibilitat inqüestionables, que s’apliquen a una gran quantitat d’Ajuntaments i altres
administracions, de forma comparable i replicable entre elles, com és el cas de l’Índex de
Transparència Internacional, una entitat totalment independent i autònoma que avalua
de forma gratuïta també Ajuntaments que ho demanin voluntàriament.
Creiem que seria molt positiu que es realitzés una avaluació d’aquesta categoria a la
nostra administració municipal, per tal de contribuir a que els ciutadans i les ciutadanes
de la nostra vila puguin restar totalment segurs del nivell de transparència de
l’administració que els és més pròxima, en cadascun dels àmbits i fets avaluables, de
forma clara i entenedora, amb uns indicadors inequívocs que puguin seguir, i podent
comparar diferents avaluacions i metodologies.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
1. Sol·licitar a Transparència Internacional l’avaluació de la transparència de
l’administració municipal de Premià de Dalt (Ajuntament i ens dependents o
vinculats), mitjançant el seu Índex de Transparència dels Ajuntaments i, si s’escau,
també d’altres com l’Índex de Transparència de les Empreses Públiques.
2. Un cop realitzada l’avaluació, publicar i difondre els resultats quan estiguin
disponibles.
3. Difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals, i traslladar-los a
Transparència Internacional per al seu coneixement i per a sol·licitar-li l’avaluació del
nostre municipi mitjançant el seu índex de transparència.”
Sr. García: Bé, bàsicament el que demanem és que per avaluar la transparència de
l'Ajuntament, també de La Pinassa, es poden fer servir índexs com aquest, que són
índexs reconeguts internacionalment, i fets per entitats independents i autònomes, i
pensem que seria interessant poder tenir aquesta avaluació feta per un organisme com
aquest.
Simplement és això i esperaríem que seria una proposta que tothom podia estar-hi
d’acord, per tant, això esperaríem.
Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha intervencions?
Sr. Ruffo: Sí, señor Alcalde.

14

Nosotros vamos a votar a favor, lo hemos dicho muchas veces, la transparencia de este
Equipo de Gobierno deja mucho que desear, bajo nuestro punto de vista.
Una comunicación de parte llevada por un cargo de confianza del Alcalde incumpliendo
normativas en cuanto a transparencia, y el clientelismo como pilar fundamental de su
gestión.
Pero bueno, qué mejor manera de demostrarnos a nosotros mismos que vamos
equivocados examinando la transparencia de esta administración ante una entidad
como Transparencia Internacional.
Sr. Alcalde: Molt bé, més intervencions?
Sr. Tintoré: Sí, bon vespre a tothom.
Bé, en primer lloc, referent a l’índex de la moció en concret, de Transparència
Internacional, dir que només aquesta avaluació s’ha fet solament en 110 municipis a tot
Espanya.
A tot Espanya, d’acord?
És un índex per a grans ciutats, i actualment assolir aquest compromís, ni hi ha personal
ni estructura, ni tècnica d'acord amb les exigències que et demanen.
Perquè és una avaluació que has d’aportar tu tota la documentació, això en primer punt.
I després dir-li al senyor del PP que evidentment estan equivocats, perquè recordar que
nosaltres, el segell que ens avala és l’Info Participació, que està compost per la
Universitat Autònoma, el Col·legi de Periodistes i l’Oficina Antifrau, i durant cinc anys
consecutius, cinc, ens han donat el segell de 100% transparent.
Dels 940 pobles que hi ha a Catalunya només 19 ho han assolit, i per tant és motiu per
estar satisfets, agrair, ja que surt el tema, un cop més, la gestió feta pel regidor al
capdavant, Alejandro Costa, i el Departament de Comunicació, per assolir, com deia,
durant cinc anys, el segell de 100% transparent, encara que quan ho comuniquem i surt
al Facebook alguns se’n riuen, però jo penso...
Sí, va per la Crida, però jo penso que és motiu per estar tots satisfets, i alguna cosa fem,
perquè si ens ho reconeixen, repeteixo, tant la Universitat Autònoma, l’Oficina Antifrau
i el Col·legi de Periodistes, es pot fer millor?, segurament, però amb el tema de
transparència estigueu tots tranquils, que complim tot el que se’ns demana.
Gràcies. El vot serà que no.
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Sr. García: Sí, sí, ja m’ho suposava, això.
Sr. Alcalde: Molt bé, més intervencions?
Sr. Ruffo: Sí, bueno, transparència no sabem si és que per exemple mirar els contractes
menors que s’han estat donant quatre anys endarrere, i mirar les llistes electorals del
seu grup municipal, i veure que moltes persones que han guanyat contractes van a les
seves llistes en aquestes properes eleccions municipals.
Això és transparència? Bueno.
O per exemple, una xarxa social molt famosa, el Facebook, aquesta mateixa tarda, a
més, una persona que no en diré el nom, i això és públic i notori, “ayer vi a mi Alcalde y
me ofreció un puesto de vigilante en el pueblo”. Vull dir, això és transparència, això és
clientelisme, ho diem amb raons, i això està en una xarxa social, que no ens ho inventem.
Sr. García: Bueno, en primer lloc, ens sobta una mica que el PP parli de transparència,
però alhora agraïm que bueno, almenys aquí s’ho prenguin en sèrio, vull dir, agraïm el
vot.
D'altra banda, primer, el tema de l’altra valoració de transparència que dona sempre el
100%, doncs clar, si demanem una altra avaluació diferent, primer és perquè
considerem que si la transparència és important, quantes més avaluacions diferents
tinguem més segurs estarem de la transparència del municipi.
I d'altra banda, perquè quan veiem que certs indicadors d’aquest altre índex, bueno,
quan ho mires, per exemple, i et diu: “Les actes estan publicades”, i ho mires i n’hi ha
una de publicada i les altres no, però et donen el 100% igual, doncs això fa dubtar una
mica de si realment aquest índex arriba a saber si un Ajuntament és transparent o no.
Per això també és important demanar-ne un altre.
D'altra banda, no és veritat que siguin 110 ajuntaments només, tampoc és veritat que
siguin ciutats grans, perquè el que diu, només veient la pàgina web d’aquest índex, és
que es poden demanar per part de qualsevol Ajuntament que ho vulgui, aquest índex
de transparència, i també s’ha fet en altres ajuntaments de mida menor, com per
exemple Ermua, que no té un nombre d’habitants tan diferent de Premià de Dalt.
Per tant, es pot fer, t’ho fan de manera gratuïta, i si l’única dificultat és donar la
documentació que demanen, la documentació que demanen, si som transparents, ja
haurà d’estar a la pàgina web, per tant no veiem quin és el problema.
Sr. Alcalde: Vull comentar aquest famós escrit al Facebook.
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Aquesta dona que dius aquí és una dona que té 70 anys, per tant no la podíem
contractar, una dona de 70 anys o més, que ahir a la Misa Rociera, és una dona
habitualment que m’escriu coses que s’han d’arreglar del barri, i que si els gossos caguen
molt, i va ser la conya de dir-li: “Escolta’m, al final et contractarem a tu com a vigilant”,
però per favor, abans de dir-ho, això, abans de dir-ho públicament, mireu-vos-ho bé, o
pregunteu-ho, perquè realment és un comentari.
Primer que no la podríem contractar, per l’edat que té, ja està jubilada, i va ser un
comentari que podem fer a qualsevol cafè, o ja dic, el fet va ser una dona que
habitualment em dona aquestes queixes, i ja dic, escolta’m, al final, de manera
col·loquial, per tant, posem-ho tot, això, amb el seu parèntesi.
Jo, com deia en Marc, felicitar tot l’equip de l'Ajuntament, perquè no només
Comunicació, sinó que és Intervenció i tot, és un orgull tenir un dels 19 ajuntaments més
transparents de Catalunya.
Dels 949 ajuntaments, en tenim 19, per algo serà, no?, que som transparents.
Ara crear una estructura econòmica amb un cost econòmica quan ja tant l’Oficina
Antifrau, clar, quan les dades són bones, l’ens, que és la Universitat Autònoma de
Barcelona, o sigui, Autònoma de Barcelona, l’Oficina Antifrau, i també el Col·legi de
Periodistes.
Quan les dades són bones per l’Equip de Govern, ostres, llavors desqualifiquem l’òrgan
regulador. Home, estem desqualificant la Universitat Autònoma de Barcelona, el Col·legi
de Periodistes i l’Oficina Antifrau.
Clar, a mi em sembla, aquí no és el que cregui el vostre partit, o el vostre o el nostre,
aquí estem parlant d’un organisme extern i totalment imparcial, i posar en dubte això
em sembla de molt poca qualitat democràtica.
Per tant, que seguirem en la nostra línia, un dels compromisos que vaig adquirir com a
Alcalde que fóssim 100% transparents.
Dir que aquest segell el donen amb el 80%, i nosaltres som exigents, només amb el 80
ja tindríem aquest segell de municipi transparent. Però nosaltres anem més enllà, volem
encara més i sempre doncs hem volgut tenir el 100%, no el 80, el 85, el 90 i el 95.
Si consulteu la web, hi ha molts ajuntaments, no sé si n’hi ha 400, a més, també hi
participen ajuntaments governats per la CUP, per alguna cosa serà que també és
important estar aquí.
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I no crearem noves estructures que generin un cost quan ja ho fem de manera
demostrada, no?
Per tant, això, felicitar tot l'Ajuntament per aquest mèrit d’aquests quatre anys, que no
ho podem dir només 19 ajuntaments de tot Catalunya.
Sr. García: Ho sento però la part del cost econòmic l’he de contestar perquè no sé quin
cost econòmic hi ha, si hem dit que és gratuït.
Sr. Alcalde: Has de crear una estructura.
Sr. García: No has de crear cap estructura.
Sr. Alcalde: Les estructures les crearem per millorar l’ensenyament, per millorar la
sanitat, per millorar els Serveis Socials i la seguretat, que no per fer, quan ja el tenim per
l’altre costat.
Sr. García: No hi ha cap estructura però si això sembla millor per vendre-ho, doncs molt
bé.
Simplement hem dit que justament si es vol tenir el 100%, doncs nosaltres potser serà
que encara som més exigents, i el 100% creiem que potser no ho està del tot, perquè hi
ha indicadors que no s’acaben de complir del tot, doncs això seria una altra forma de
fer-ho, i també és un organisme independent.
No vol dir que deixem de fer servir l’altre, simplement és tenir més maneres de valorar.
Sr. Alcalde: Per tant l’altre és correcte. La Universitat Autònoma de Barcelona és
imparcial? Sí o no?
Sr. García: Imparcial sí, ara, que valori el 100%...
Sr. Alcalde: L’Oficina Antifrau és imparcial, sí o no?
Sr. García: L’Oficina Antifrau ha tingut certs aspectes que esperem que...
Sr. Alcalde: I el Col·legi de Periodistes és imparcial?
Sr. García: El que estem dient és que hi ha indicadors que si els mires no està complert
al 100% perquè no ho està, és objectiu.
Sr. Alcalde: Bueno, ho dieu vosaltres, no ho diu la Universitat Autònoma de Barcelona.
Molt bé.
Doncs escolta’m, passem a votació, crec que està prou debatut.
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Ø Sotmesa la moció a votació, per 4 vots a favor (CRIDA i PP) i 13 vots en contra
(PDeCAT, PSC i ERC-AM) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.
5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A LA CREACIÓ DEL SÍNDIC
DE GREUGES MUNICIPAL
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent:
“Volem un poble on totes les persones tinguin garantits els seus drets, i per a fer-ho
possible és necessari comptar amb mecanismes que els permetin consultar i denunciar
qualsevol pràctica, actuació o actitud que considerin irregular, inadequada, poc ètica i
que podria vulnerar els seus drets o llibertats com a ciutadans i ciutadanes.
Per això volem seguir la línia de molts altres municipis que ja disposen d’un Síndic
municipal de Greuges o Defensor de la Ciutadania, instaurant aquest organisme
independent i autònom a Premià de Dalt, per tal de garantir a vilatans i vilatanes la
seguretat que podran vehicular les seves queixes, reclamacions o denúncies sempre que
ho necessitin, de manera segura i confiable i amb totes les facilitats possibles.
D’aquesta manera els i les habitants del nostre poble podran tenir garantit el respecte
als seus drets i llibertats en les seves relacions amb l’Ajuntament i amb les empreses que
presten serveis públics o d’interès general.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
1. L’Ajuntament iniciarà amb immediatesa el procediment per la creació d’un Síndic
de Greuges municipal o Defensor de la Ciutadania, com a organisme autònom i
independent assimilable als altres síndics de greuges o defensors del poble, de la
ciutadania, o dels vilatans i les vilatanes, ja existents en altres municipis i en altres
administracions.
2. Aquest òrgan estarà obert a les consultes, queixes, reclamacions i denúncies de
qualsevol ciutadà o ciutadana, que en podrà fer ús de la forma que prefereixi i amb
les facilitats que demani, i garantint-li la seguretat i confidencialitat adequada quan
sigui necessari.
3. Les denúncies, queixes, reclamacions o consultes podran fer referència a actuacions
o actituds de l’Ajuntament, dels òrgans que en depenguin, i de les empreses que
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gestionen o presten serveis d’interès general, encarregats o no per l’administració,
quan afectin drets i llibertats de les persones.
4. Difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals, i traslladar-los al
Síndic de Greuges de Catalunya per al seu coneixement i per a l’adequada
coordinació un cop establert l’òrgan municipal.”
Sr. Alcalde: Molt bé, intervencions, si us plau?
Sr. García: Bé, doncs aquí està bastant clar, el que demanem és que es creï un Síndic de
Greuges Municipal per poder tenir un organisme que pugui vehicular aquestes queixes
o aquestes consultes de la ciutadania.
Abans que torneu a dir que això només es fa en pobles grans, es fa també en pobles
petits, més petits que el nostre també, i espero que aquí no pugueu posar en qüestió
que sigui una proposta interessant.
Entenc que la votareu en contra, perquè sol ser el costum, però m’agradaria saber el per
què.
Creiem que és important que la ciutadania tingui al seu abast mecanismes per poder
defensar-se, per poder garantir els seus drets i llibertats, i això seria una opció que ho
garantiria.
Sr. Torrens: Sí, gracias, señor Alcalde.
Mira, se trata de la enésima propuesta de la Crida para crear de nuevo otro órgano
administrativo municipal o supramunicipal, que representaría todavía más gasto para el
Ayuntamiento.
No podemos votar a favor por esta medida, puesto que entendemos que ya existen
además figuras parecidas en España que se encargan de defender estos derechos de los
habitantes ante abusos que puedan hacer los poderes políticos, los poderes públicos.
Estas figuras son tanto a nivel estatal como el Defensor del Pueblo, o el Síndic de Greuges
a nivel autonómico.
Dicha propuesta, aun no siendo malintencionada, yo no la interpreto así, conllevaría, no
una duplicidad sino ya una triplicidad en estas funciones, un aumento de la estructura
que no lo vemos necesario, y al final los ciudadanos acabaríamos pagando por un
servicio que ya tenemos.
Por esto, votaremos en contra.
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Gracias.
Sr. Tintoré: Bona nit de nou.
Bé, nosaltres entenem que en aquest aspecte, i amb aquesta moció, la població la tenim
ben coberta, sobretot perquè tot el que fa referent a queixes, reclamacions, denúncies,
tenim diferents àmbits. El primer, com bé saben, és el Jutjat de Pau. El segon, tenim una
Oficina al Consumidor, fixa i permanent aquí a Premià de Dalt, igual que tenim una
Oficina d’Habitatge fixa a Premià de Dalt.
Per tant, normalment, tot el que són aquest tipus de reclamacions i conflictes ja s’han
dirigit de per si al Jutjat de Pau, a més a més tenim aquests serveis que complementem,
i per tant entenem que la població està ben coberta, i seria doncs fer un altre ens, un
altre, en fi, el que sempre, doncs, van presentant, que és anar fent consells, síndics,
etcètera, i en aquest cas en concret, per tot el que he exposat, doncs el tenim ben
cobert, i hi votaríem en contra.
Sr. Alcalde: Més intervencions?
Fem la segona ronda.
Voleu intervenir?
Sr. García: Bé, per començar, no té res a veure les funcions del Síndic amb les funcions
del Jutjat de Pau i les funcions de l’Oficina del Consumidor, són coses diferents, si no, no
existirien, per començar.
Que estiguin cobertes no és cert, perquè les funcions que fa el Síndic de Greuges no
estan cobertes.
El Síndic de Greuges de Catalunya pot venir cada molts mesos aquí, però creiem que
tenir un òrgan municipal que ho garanteixi sempre, tots els dies, doncs seria molt més
positiu i permetria vehicular totes aquestes consultes i queixes que ara mateix no es
poden fer, o ho tenen molt més difícil per fer-les els ciutadans i ciutadanes.
Bueno, l’estructura seria tenir una persona o dues que s’encarreguin d’aquesta feina i
que tampoc creiem que donar feina a més persones sigui un gran problema.
Sr. Tintoré: Les queixes i reclamacions les poden continuar fent. Repeteixo, Jutjat de
Pau, Oficina del Consumidor i Oficina d’Habitatge abarquen la majoria de queixes.
El Jutjat de Pau està, no et diria fart, però una de les seves funcions és tot el tema del
conflicte veïnal. Hi ha moltíssimes actuacions que les soluciona el Jutjat de Pau, que per
això està, a nivell de reclamacions, repeteixo, no em vull fer repetitiu, però tenim
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l’Oficina del Consumidor, i l’Oficina d’Habitatge, per tant, entenem que això està cobert,
i no farem un altre ens i tenir més personal en coses que estan pràcticament molt
relacionades.
Pot haver-hi algun cas? Home, clar, pot haver-hi algun cas, però també hi ha el mateix
Síndic de Greuges per atendre-ho.
Sr. García: Bueno, per contestar ràpidament, primer, l’Oficina d'Habitatge òbviament
considerem que és positiva, i és una de les coses que vam demanar que es fes i en el seu
moment es va dir que no es podia fer, i al final s’ha fet, per tant, ho agraïm, i les queixes
que tinguin a veure amb habitatge es vehicularan per allà.
El Jutjat de Pau resol conflictes veïnals, i aquí el que estem resolent són conflictes dels
veïns amb l’administració, és a dir que l’administració no estigui responent de forma
correcta a la ciutadania, per tant, no té res a veure una cosa amb l’altra, i com a
administració que som hauríem de garantir que la ciutadania pugui reclamar quan no se
l’atén correctament.
I ja està.
Sr. Alcalde: Molt bé, jo crec que està prou debatut, ja ho hem comentat, i 801, aquests
quatre anys, 801 queixes o problemàtiques s’han atès a l’Oficina del Consumidor, si no
ho tinc malament. L’Oficina d'Habitatge també ha sigut els darrers temps, també feta
des del Consell Comarcal, doncs que la tenim a Premià de Dalt per qualsevol problema
que hi ha, no només a nivell d’Ajuntament, sinó d’habitatge, sinó que també hi hagués
a nivell d’hipoteques, de lloguers, etcètera, jo crec que també és un bon ens.
I a nivell general jo crec que tot el que diem, si hem de reforçar estructura, preferim
reforçar estructura de l'Ajuntament en altres àrees que són més importants i més
necessàries, com atenció social, la seguretat o l’ensenyament, que en aquest aspecte.
Per tant, jo crec que està prou debatut i passem a votació.
Ø Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA) i 15 vots en contra
(PDeCAT, PSC, ERC-AM i PP) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.
6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER ACABAR AMB L’ÚS DE
GLOBUS COM A PROPAGANDA ELECTORAL PER ALS INFANTS
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent:
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“Els globus són una de les joguines clàssiques especialment atractives pels infants. Per
les seves formes i colors, serveixen per a desenvolupar la seva creativitat i els estímuls
sensorials.
Per tot això, és habitual veure durant totes les campanyes electorals que diferents partits
polítics utilitzen els globus com a material de propaganda. És habitual que s’instal·lin
paradetes de carrer amb globus i que es regalin als infants que circulen pel carrer.
Aquest fet comença a generar preocupació i darrerament han aparegut veus
disconformes amb aquesta pràctica. L’any 2015, amb la campanya de les municipals ja
apareixia algun article d’opinió al respecte i algunes cartes als diaris.
L’objecte de la preocupació és la utilització que es fa dels infants com a mitjà de
propaganda, ja que els globus atrauen la seva atenció i els partits s’aprofiten d’això
perquè les seves sigles i el seu color es vegin per tota la ciutat a mans d’uns infants i
famílies que segurament l’últim que pretenen és servir de suport a una propaganda
política. L’oferiment d’aquest material de propaganda a infants provoca, en moltes
ocasions, discussions entre els progenitors amb els seus infants.
Si tenim en compte els tractats internacionals, a la Convenció sobre els Drets de l’Infant
adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 es
recull el dret de l’infant a la llibertat d’expressió, però a l’article 14.2 es refereix,
explícitament, que les administracions “han de respectar els drets i els deures dels pares
i, si convé, dels tutors legals, a dirigir l’infant en l’exercici del seu dret d’acord amb el
desenvolupament de les seves facultats”.
Atenent la norma estatal vigent, concretament la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del
Menor en el seu article 5, trobem que per part de les administracions s’ha de protegir al
menor de qualsevol acció interpretable com a “publicitat il·lícita”.
També és molt clara i explícita la Llei General de la Comunicació Audiovisual, que al seu
article 7.3 posa límits als anuncis comercials, ja que aquests “no hauran de produir
perjudici moral o físic als menors. En conseqüència tindran les següents limitacions:
a) No han d’incitar directament als menors a la compra o arrendament de productes o
serveis aprofitant la seva inexperiència o credulitat.
b) No han d’animar directament als menors al fet que persuadeixin als seus pares o
tercers perquè comprin béns o serveis publicitats.
c) No han d’explotar l’especial relació de confiança que els menors dipositen en els seus
pares, professors, o altres persones”.
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La Llei General de Publicitat també considera, al seu article 3, com a “publicitat
il·lícita”: “La publicitat dirigida a menors que els inciti a la compra d’un bé o d’un servei,
explotant la seva inexperiència o credulitat, o en la qual apareguin persuadint de la
compra a pares o tutors”.
És obvi, per l’abans exposat, que el repartiment de material atractiu per als menors com
són els globus inflables, es tracta d’un tipus de publicitat il·lícita regulada per Llei com és
la publicitat subliminal o aquella que incita al menor a emprendre accions en contra de
la seva voluntat.
A tot això s’hi suma la preocupació per la contaminació que genera el plàstic d’aquests
globus i per la seva petjada ecològica.
Per tot això, i atenent a que l’ús cívic de l’espai públic és competència dels ajuntaments,
el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
1. Els grups polítics representats a l’Ajuntament de Premià de Dalt ens comprometem
a no utilitzar globus com a material de propaganda ens les properes campanyes
electorals.
2. Instar el govern municipal a redactar una ordenança que reguli el regal de globus
serigrafiats amb marques polítiques, amb la finalitat de protegir els drets dels
infants.
3. Difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals, i traslladar-los a
altres partits que concorrin a les properes eleccions per tal que se sumin a aquest
compromís.”
Sr. Batlle: Bé, doncs intentaré ser breu, perquè aquí crec que sí que ens podem
entendre.
És molt senzill, bàsicament és això, que es deixi d’utilitzar els infants com a aparador en
les campanyes polítiques tant municipals com nacionals, etcètera, etcètera, i per tant
de prendre aquests acords de la prohibició d’aquest material d’ús propagandístic.
Senzill, simplement això.
Sr. Alcalde: Molt bé, voleu intervenir?
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Sr. Ruffo: Bueno, poca cosa, no? Votarem a favor de la proposta, i l’esperàvem més
enfocada a medi ambient, però només inverteixen una línia a parlar del medi ambient,
que ens sembla bé, però de totes maneres votarem a favor de la proposta.
Sr. Tintoré: Sí, hola de nou, nosaltres també votarem a favor de la proposta, agrair
també que vam fer una petita esmena i l’heu recollit, ho heu canviat i ho heu tornat a
presentar, per tant agrair el gest, i la votem també a favor.
Gràcies.
Ø Sotmesa la moció a votació, per 17 vots a favor (PDeCAT, PSC, ERC-AM, PP i
CRIDA) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per unanimitat
dels presents.
7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A L’ELABORACIÓ D’UN
CODI ÈTIC
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent:
“Des de la Crida apostem per la transparència, l’ètica i el bon govern, així com per la
racionalització dels costos polítics de l’Ajuntament, i creiem que cal una eina que
asseguri unes conductes ètiques i permeti que la ciutadania en pugui fer seguiment.
Per això, proposem l’elaboració (com ja han fet molts municipis) d’un codi ètic, de
conducta i bon govern per a l’Ajuntament, especialment per a l’equip de govern,
membres del Ple i altres òrgans col·legiats, i càrrecs de confiança si en segueix havent, i
extensible a la resta de persones amb càrrecs o llocs de treball vinculats a l’Ajuntament
i ens que en depenguin.
Aquest codi ètic també hauria d’afectar, seguint la línia de la llei de transparència i de
codis ètics d’altres municipis i administracions, qualsevol empresa que l’Ajuntament o
les seves empreses contractin o hi estableixin convenis o altres relacions.
El codi ètic haurà d’incloure:
-

Una limitació de mandats per als càrrecs no superior a dues legislatures.

-

La limitació dels sous polítics (especialment càrrecs de govern i de confiança si
n’hi ha).

-

Assegurar unes condicions laborals dignes i uns salaris equivalents per a totes les
persones que treballin per a l’Ajuntament de forma directa o indirecta.
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-

Evitar la recepció de regals o intercanvi de favors, i la utilització del càrrec per
obtenir-ne benefici personal o per al partit o per a altres particulars.

-

Evitar les contractacions per urgència innecessària o no motivada, la
fragmentació de contractes, les contractacions a dit o els favoritismes.

-

El compromís ferm i mesurable de realitzar les actuacions municipals al llarg de
tota la legislatura, responent a les necessitats que vagin sorgint, i no deixant
actuacions expressament per quan s’apropen les eleccions.

-

El compromís ferm de complir el programa electoral i la implantació d’eines que
en permetin el seguiment i la comprovació de forma objectiva i mesurable del
compliment de cadascuna de les actuacions promeses.

-

Assegurar en tot moment un tracte correcte i adequat dels i les representants i
membres de l’administració cap a la ciutadania, atenent sempre de forma
respectuosa i diligent les seves preguntes, preocupacions, suggeriments,
demandes o propostes.

Entre d’altres mesures que fomentin i garanteixin la major transparència i
participació possible.
L’elaboració i aprovació del codi ètic haurà de fer-se amb un procediment transparent i
participatiu, comptant amb tots els grups polítics, la ciutadania i les entitats que hi
vulguin fer aportacions, i haurà de garantir mecanismes per permetre’n el seguiment i
avaluació per part de la ciutadania i de les entitats interessades.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
1. L’Ajuntament de Premià de Dalt aprova iniciar amb immediatesa l’elaboració d’un
codi ètic que inclogui els punts indicats:
-

Una limitació de mandats per als càrrecs no superior a dues legislatures.

-

La limitació dels sous polítics (especialment càrrecs de govern i de confiança si
n’hi ha).

-

Assegurar unes condicions laborals dignes i uns salaris equivalents per a totes les
persones que treballin per a l’Ajuntament de forma directa o indirecta.

-

Evitar la recepció de regals o intercanvi de favors, i la utilització del càrrec per
obtenir-ne benefici personal o per al partit o per a altres particulars.
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-

Evitar les contractacions per urgència innecessària o no motivada, la
fragmentació de contractes, les contractacions a dit o els favoritismes.

-

El compromís ferm i mesurable de realitzar les actuacions municipals al llarg de
tota la legislatura, responent a les necessitats que vagin sorgint, i no deixant
actuacions expressament per quan s’apropen les eleccions.

-

El compromís ferm de complir el programa electoral i la implantació d’eines que
en permetin el seguiment i la comprovació de forma objectiva i mesurable del
compliment de cadascuna de les actuacions promeses.

-

Assegurar en tot moment un tracte correcte i adequat dels i les representants i
membres de l’administració cap a la ciutadania, atenent sempre de forma
respectuosa i diligent les seves preguntes, preocupacions, suggeriments,
demandes o propostes.

Entre d’altres mesures que fomentin i garanteixin la major transparència i
participació possible.
2. Ens comprometem a elaborar-lo de manera transparent i participativa, comptant
amb comptant amb tots els grups polítics, la ciutadania i les entitats que hi vulguin
fer aportacions.
3. Garantirem mecanismes que en permetin el seguiment i l’avaluació per part de la
ciutadania i de les entitats que hi puguin estar interessades.
4. Difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals.”
Sr. Alcalde: Molt bé, voleu intervenir?
Sr. Batlle: Sí. Doncs bueno, vist que l'Ajuntament actualment no té un codi ètic, nosaltres
proposem la creació d’aquest amb la inclusió dels següents punts, com ha dit la
secretària.
Bàsicament ens enfoquem en la limitació de mandats, entenem que més enllà de vindre
aquí a buscar una feina per tota la vida, creiem que la regeneració política és positiva, i
per tant nosaltres doncs proposem una limitació de mandat, igual que proposeu la
limitació de sous, les condicions laborals doncs dignes, evidentment evitar els regals, i
evitar la contractació per urgència sempre que no sigui realment una urgència
necessària, realitzar el compromís del programa durant tota la legislatura i no només en
campanya, quan realment s’està demanant el vot, i realment el compliment del
programa electoral.
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Nosaltres creiem que és un pas que el proper Govern que governi, sigui qui sigui, doncs,
hauria de fer aquest codi ètic, i per tant demanem que ens voteu a favor de la proposta,
per això, perquè qui hagi de governar doncs pugui tirar-ho endavant.
Entrem a debat.
Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha intervencions?
Sr. Torrens: Sí, bueno, desde el Partido Popular de Premià de Dalt entendemos que un
código ético de buenas prácticas para limitar los cargos mal llamados a dedo es un
ejercicio de responsabilidad que todo gobierno o administración pública ha de respetar.
Ahora bien, entendemos que limitarlo puede ser seguramente un motivo para alejar de
Ayuntamiento a aquellos profesionales que mejor cualificación pueden tener.
Entendemos que en el Ayuntamiento deben estar los mejores técnicos y para ello deben
estar bien remunerados, no podemos limitar esa remuneración. Si limitamos esta
remuneración no conseguiremos atraer el talento, sino más bien tendremos más
clientelismo. Si queremos evitar el servilismo y el clientelismo en las contrataciones del
Ayuntamiento, hay que trabajar sobre un reglamento interno.
Una moción de este calibre a quince días de las elecciones a mí, señores de la Crida, me
huele a populismo.
Por eso compartimos el fondo del asunto, creemos que estaría bien regularlo, pero ya
para la próxima legislatura.
Estas medidas que proponen, ni el procedimiento que plantean son los correctos. Por
ello votaremos abstención.
Gracias.
Sr. Tintoré: Sí, bona nit.
Bé, una mica en la mateixa línia, en aquest cas, del Partit Popular, ja podríem estar
d’acord, amb elaborar un codi ètic, però clar, una moció d’aquest calat, que s’ha de
treballar i consensuar, es necessita temps, debat, per poder-la portar a terme, i no aquí,
amb acords, amb immediateses, i sobretot presentant-ho a l’últim Ple de la legislatura.
Això es necessita temps i consens.
Més enllà que hi ha un codi ètic del Consell Comarcal que ha estat aprovat per tots els
grups polítics. Per la CUP també, per tant seria millor poder treballar aquell codi ètic, a
lo millor, que ja ha estat aprovat per la resta de forces polítiques, perquè, si no, sembla
que aquest sigui el codi ètic de la Crida.
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I per tant, doncs, bueno, podríem estar d’acord, però això s’ha de treballar amb molt
temps. Per tant votarem que no, no perquè no hi estiguéssim d’acord en un futur,
presentem-la qui la tingui que presentar a la propera legislatura, i en parlem i ho
avaluem.
I per últim, i ja acabo, però fa una mica de gràcia, que parlen aquí de compromís ferm, i
un acord que tenim entre tots els grups municipals, que una cosa tan senzilla com és els
espais electorals, són capaços de respectar ni el dia ni l’hora en què quedem acordats,
que això va per llei, i tres dies abans empapelen ja el poble, per tant...
No, no, precampanya no, és un dia i una hora en concret. Si una cosa tan senzilla que
hem acordat tots, això no ho respectem, a lo millor el codi ètic hauria de ser intern per
part vostra.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Vinga, doncs més intervencions, si us plau.
Sr. Batlle: Doncs bueno, senzillament, al Partit Popular dir-li que no estem parlant de
tècnics, estem parlant de càrrecs electes, en el tema de limitació de mandats, etcètera,
etcètera, sí, sí, sí, i de sous.
Contesta, contesta.
Sr. Torrens: Mira, el punt 2 diu la limitació dels sous polítics, especialment càrrecs de
Govern, vale?, ok, i càrrecs de confiança, si n’hi ha.
Sr. Batlle: Bueno, si n’hi ha.
Sr. Torrens: Això són tècnics.
Sr. Batlle: Nosaltres entenem que no hauria d’haver-hi persones ficades a dins...
Sr. Torrens: No, no, però és un càrrec tècnic. És a dir, si ets un funcionari, aquí no
discutirem un codi ètic de funcionaris, perquè va a conveni. Va a conveni. Si estem
parlant de limitació de salaris, la limitació de salaris és per càrrecs de confiança, i
nosaltres entenem que un tècnic, càrrec de confiança, tècnic, ha de tenir un sou, bueno,
dins del mercat.
Sr. Batlle: Bueno, clar, nosaltres entenem que un càrrec de confiança no hauria de serhi, ja, d’entrada. Un càrrec de confiança vol dir que l’Alcalde fica a dit una persona. Estem
dient això, i nosaltres creiem que això no hauria de ser així, ja d’entrada.
I per tant no entrem en la part tècnica de l'Ajuntament.
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Després, amb el tema de les legislatures, no?, nosaltres, si hagués sigut el nostre codi
ètic, segurament ja haguéssim especificat etcètera, etcètera. De totes maneres, si em
dius que hi esteu en contra, podeu fer la proposta i debatem, no?
Quin dels punts creus que no...?
Sr. Tintoré: D’entrada hi ha punts aquí que ja es compleixen.
Sr. Batlle: Quin? La limitació de mandat? L’Alcalde porta aquí molts anys, eh?
Sr. Tintoré: Escolta una cosa, nosaltres hem dit que hi estaríem d’acord, però això,
justament, el que tu estàs preguntant ara, Jaume, és el que hem de debatre durant a lo
millor X mesos fins a poder trobar l’acord. No a l’últim Ple de l'Ajuntament, que això és
el que es diu.
I hi ha coses que es fan, com per exemple assegurar les condicions laborals dignes dels
treballadors de l'Ajuntament, em sembla que això ho complim a rajatabla.
Sr. Batlle: Llavors, si es compleix, quin problema hi ha a aprovar-ho?
Sr. Tintoré: Home, pues que s’ha de consensuar entre tots, perquè això al final és el
vostre codi ètic. Tu saps què diu el codi ètic del Consell Comarcal, aprovat per tots els
grups municipals, inclòs, torno a repetir, la Crida?
Sr. Batlle: Segurament la limitació de mandats no.
Sr. Tintoré: Bé, escolteu, no ens posarem d’acord aquí en un Ple, Jaume. Em sembla bé,
si estaríem d’acord a treballar-ho, però no com a l’últim Ple de l'Ajuntament. Tu creus
que traurem un acord, ara, en un Ple?
Sr. García: Hauríem de poder.
Sr. Tintoré: Hauríem? Va, home...
En fi, escolteu, nosaltres no tanquem la porta, no tanquem la porta, presentem-lo de
cara a la propera legislatura, i segur que ens podrem trobar d’acord, però no a l’últim
Ple.
Sr. Batlle: Escolta’m un moment. A mi em sembla paradoxal, per això, que em demanis
que les coses siguin consensuades, i que això es presenti a l’últim ple de mandat, que
això ha de ser el Govern següent que ho ha d’impulsar, i per exemple, ens trobem, com
el tema del que s’està fent a La Poma, s’està tirant endavant sense comptar amb
nosaltres ni amb ningú, de manera unilateral, a l’última part del mandat. O sigui em
sembla contradictori aquestes coses.
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I en canvi nosaltres aquí sí que hem d’acordar amb el govern sí o sí. Em sembla
contradictori.
De totes maneres, jo et proposo, si de cas, perquè tanquem el tema, tatxem tots els
punts i hi fiquem que de cara només que la persona que surti elegida es comprometi a
poguer fer un codi ètic municipal, i ho tirem endavant.
És que em sembla vergonyós que això ho voteu en contra.
Si fiquéssim un únic punt.
Sr. Tintoré: A mi, Jaume, em sembla més una falta de respecte que una moció com
aquesta, que té la importància que té, es presenti a l’últim Ple del mandat sense haverla parlat prèviament, sense haver-la, no nosaltres, amb tots els grups municipals. Hem
d’aprovar això?
Sr. Batlle: Nosaltres no ho entenem així. Entenem que és un compromís a qualsevol
persona que surti d’aquí amb aquests punts, que a més a més haurien de ser bàsics.
De totes maneres, jo et proposo, traiem tots aquests punts, si són els que et molesten, i
ens comprometem que surti qui surti d’aquí es tregui un codi ètic.
Sr. Alcalde: El compromís, teniu un codi ètic aprovat pel Consell Comarcal, que jo em
regeixo per aquest codi, consensuat amb tots els grups polítics. Lo llògic és que aquest
sigui la base del de Premià de Dalt.
Només hem de copiar aquest, perquè tots els grups polítics del Consell Comarcal, entre
ells la CUP, l’han aprovat, i hem de valorar de dir si tots aquests temes, que jo crec que
el 90 i pico per cent dels temes seran iguals perquè és una altra administració, que jo em
regeixo també per aquest codi ètic, perquè soc membre del Consell Comarcal, que hi ha
tots aquests aspectes, que ja estan aquí, i està aprovat pel Consell Comarcal.
Hi ha el compromís, a la que comencem la legislatura, sobre aquesta base, que hauria
de ser la llògica, perquè l’han aprovat tots els grups polítics, perquè també jo em regeixo
per aquest codi ètic, a nivell personal, com a conseller comarcal, i com en aquest cas
president comarcal, que sigui la base per tirar endavant.
Ens el mirem, us el mireu, el repassem entre tots, i si hi ha algun tema que sigui específic
de Premià de Dalt, però jo crec que el 90% i pico dels temes són temes que ja sabem que
són perfectament que són així.
Ho fem així?
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Sr. Batlle: Si fiquem aquest únic punt aprovaríeu la moció? Que agafem com a base
aquest punt...
Sr. Alcalde: No té cap sentit aprovar cap punt que estigui en blanc.
El compromís, hi votarem en contra, perquè lo llògic, quan es vol consensuar una cosa,
és dir: quedem prèviament, abans de presentar-ho en el Ple directament, sense cap tipus
de consens...
Nosaltres quan presentem algun punt a l’ordre del dia, intentem consensuar-ho la
majoria de grup de Govern.
Som 13 que hem de consensuar els punts que venen al Govern, ja som prou, ja som el
80%, la majoria d’ajuntaments van al 50.
Per això, és a dir, el que hem d’intentar és dir: sobre aquesta base, mireu-vos-ho, durant
aquest temps, mireu-vos el del Consell Comarcal i el portem a aprovació al principi de la
propera legislatura, sigui qui sigui qui estigui aquí.
Ho fem així?
Sr. Batlle: A mi em sembla molt fort, per això, que hagis dit que amb un 80% ja és
suficient, jo crec que s’hauria d’intentar empatitzar.
Sr. Alcalde: No, que és molt complicat.
Sr. Tintoré: Suficient no ha dit, eh?
Sr. Alcalde: Dic que no és suficient, que el que és habitual en un ajuntament, en una
administració, és anar al 51%. A Premià de Dalt, hem anat al 80%. Home, també, ja té
mèrit, també, jo crec, eh? Tothom va al 50 i la majoria d’administracions no aproven els
seus pressupostos perquè no tenen ni majoria per poder-ho aprovar. I jo crec que l’esforç
també és ingent.
Però aquest aspecte jo crec que tenint una base que tots els grups polítics de la comarca
ho han aprovat, doncs portem-lo a terme. Però ara no té cap sentit portar aquest tema
en aquests moments, quan estem a l’inici.
Sr. Batlle: Nosaltres al Consell Comarcal no hi som, i per tant creiem que a més estaria
bé portar una cosa que fos municipal.
Sr. Alcalde: Home, aquí, com posa la moció, posa Crida-CUP, i al Consell Comarcal hi ha
la CUP.
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Sr. Batlle: Però no la Crida.
Sr. Alcalde: I la CUP, però també Crida. Moció presentada pel grup municipal La Crida.CUP. O no sou la CUP?
Sr. Batlle: No ho som.
Sr. Alcalde: Hòstia, pues posa aquí Crida-CUP. Ara m’entero que no sou la CUP.
Sr. Batlle: Si vols t’explico què som.
Sr. Alcalde: No, no, és que veig aquí “moció de La Crida-CUP”. Si vosaltres no sabeu ni el
que sou...
Sr. Batlle: És una cosa molt més àmplia que va sota paraigua, si vols t’ho explico.
Sr. Alcalde: Bueno, és igual, el fet és que mireu-vos-ho, analitzeu-ho, i el compromís és
que a la propera legislatura doncs portar-ho a terme.
I aquest tema, doncs si voleu retirar-lo, el retirem, i el portem consensuat en el proper
Ple.
Sr. Batlle: No el retirarem pas.
Sr. Alcalde: Bueno, pues passem a aprovació.
Ø Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA), 13 vots en contra
(PDeCAT, PSC i ERC-AM) i 2 abstencions (PP) dels membres que integren la
Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.

INFORME DE REGIDORIES
Sr. Alcalde: Iniciem, com és habitual, a la meva dreta.
Sra. Escolano: Bon vespre a tothom.
Bé, doncs, l’informe de regidories, començarem per Joventut.
Sapigueu que vam fer ja el sorteig de l’Estiu Jove, però haig de dir-vos que van entrar
tots els joves que s’havien apuntat de Premià de Dalt. En realitat, el sorteig va ser perquè
ja sabeu que tenim prioritat pels nostres joves, naturalment, per tots els joves de Premià
de Mar que s’hi van apuntar. Llavors, el sorteig era només relatiu a aquests joves, vam
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fer lo de la mà innocent, i va sortir a partir de la lletra Z. Per tant, hem començat des de
la lletra A, com l’abecedari normal. Per tant, sapigueu que tots els nostres joves estan
apuntats.
Tenim l’Estiu en Marxa, també, que estem molt satisfetes perquè hem fet un esforç des
de l'Ajuntament amb Joventut, per poder acollir una demanda que ens feien les AMPES
tant de l’Escola Santa Anna com de l’Escola Marià Manent, ens demanaven que si
podíem afegir la setmana aquesta que queda un cop acaben les escoles fins que
començava l’Estiu en Marxa al juliol, per tant la darrera setmana de juny, perquè no
tinguéssim doncs els nanos a casa, o despistats, i hem fet aquests esforç i ho hem
aconseguit, per tant, sapigueu que els nostres infants tindran l’Estiu en Marxa des que
acaba l’escola fins a finals de juliol.
Recordar-vos que el 18 de juny hi ha la festa final de la ludoteca, la petanca del Barri
Santa Anna-Tió, i dir-vos que encara ens queden alguns tallers pendents, d’acabar amb
el que queda de maig i juny, de formació antirumors, que ja sabeu que vam apostar per
aquesta formació amb els nostres joves, i els farem a l’Institut i també treballant en xarxa
amb la Biblioteca, dins de la proposta Debat a bat.
També començarem els dos tallers de formació de grafitis, per poder presentar el
projecte a la Junta de Govern sobre l’altra paret que ens queda, de la paret de l’Institut
a la carretera dels Sis Pobles, i acabar el projecte Ajovins que vam començar l’any passat.
Des de Cultura recordar-vos que tenim el 15 de juny la inauguració del Festival de Música
del Maresme, com ja és habitual, a Can Casadellà, a qui donem les gràcies per la seva
acollida.
Dir-vos que hem tancat l’EscenARTS i el FestiHumor de primavera posant en valor la nodiscriminació, la no-violència, la igualtat d’oportunitats i sobretot l’humor. Ha estat un
èxit de públic i estem molt contents de la qualitat dels espectacles que han vingut, i
donem les gràcies al poble de Premià de Dalt per apostar per la cultura. Ja sabeu que la
Diputació ens ha fet un regal per ser un poble que apostem per la cultura, i un regal
adreçat al nostre públic fidel, i va ser un escenari secret que es va programar el dissabte,
el proppassat dissabte dia 11.
Ja tenim la Festa Major pràcticament tancada, intentarem que rebeu els programes com
sempre a partir de mitjans de juny, perquè si els rebeu molt aviat després us despisteu
i ja no els teniu pendents, i que estem també ja treballant en la festa de la cultura,
l’Arrela't, al setembre, com ja fa quatre anys, serà el cinquè any que apostem per la
cultura popular al nostre poble gràcies no només als comerços sinó a les entitats del
nostre poble.
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Tenim pendent l’entrega del conte d’enguany, que ens parla sobre l’Escola de Música.
Ja sabeu que aquest any l’Escola de Música feia 30 anys, i des del Consell de Cultura vam
acceptar la proposta que el conte de la col·lecció fos l’Escola de Música, i pretenem
presentar-lo durant la Festa Major d’enguany.
També en la Festa Major d’enguany ja sabeu que entreguem el premi aquest, que és
biennal, que és el Premi Càrmina, que s’entrega des del Consell de Cultura Municipal de
Premià de Dalt, i és un premi a una trajectòria cultural, i és biennal. Per tant, aquest any
ens toca, i l’entregarem, com ja vam fer en la darrera ocasió, just després del pregó de
Festa Major a la plaça de la Vila.
Moltes gràcies.
Sr. Font: Bé, bona nit a tothom.
Aviam, des de la regidoria d’Urbanisme, simplement, de mica en mica, s’han anat
explicant i s’ha anat dient el que s’estava iniciant en el poble, han sigut moltes les obres
que s’han programat, i ja només en quedava una per iniciar, que ha sigut l’última que
s’ha iniciat, que és l’ampliació del pavelló poliesportiu.
La resta, o estan en marxa, a punt d’acabar, i alguna que s’acabarà pues la setmana que
ve, com pot ser la plaça del Remei, que també ja s’està acabant.
Gràcies.
Sr. Costa: Bona nit a tothom.
Des del Departament d’Hisenda us passem a donar compte de tres expedients, un dels
quals força important, i serà bo que un bon grup de veïns pugui tenir-ne coneixement.
Els dos primers fan referència als informes emesos pel Departament d’Hisenda referents
al pagament a proveïdors del primer trimestre del 2019 i de l’estabilitat pressupostària
del pressupost d’enguany, de l’exercici corrent, 2019, ambdós positius, com ja ve sent
la tònica habitual d’aquest ajuntament.
I el tercer és el corresponent a la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, el que vam
deixar enrere.
A grans trets, per no entrar en detall i avorrir, si mirem la foto a 31 de desembre del que
són els números d’aquesta Corporació, podem dir que l'Ajuntament va tancar amb un
superàvit de 2,5 milions d’euros. Aquests es produeixen especialment per l’increment
dels ingressos derivats de l’activitat econòmica, i més específicament dels urbanístics.
Respecte al que vam pressupostar a l’hora de fer el pressupost, els ingressos han estat
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un 300% per sobre, referents al que és l’impost de construccions o les llicències
urbanístiques.
També cal destacar l’augment de crèdits rebuts via subvencions, especialment de la
Diputació de Barcelona, estem parlant de més d’un milió d’euros en l’actual mandat.
Tots aquests ingressos, que són uns ingressos volàtils, que no són corrents, com sí que
són els impostos per exemple de béns immobles, l’IBI, serveixen, i així és el criteri
d’aquest Govern, per finançar inversions que permetin actualitzar el nostre poble i
millorar-lo amb noves infraestructures i nous serveis, no pas per consolidar una despesa
corrent, que el dia de demà, si no apareguessin aquests ingressos, doncs tindríem
problemes de tresoreria per afrontar-los.
Pel que fa al capítol de les despeses, informar-los que la despesa autoritzada total
ascendeix a un 85%, que si a més li sumem més de dos milions compromesos a mig
termini, és a dir, en aquest 2019, compromesos des del 18 al 19, i que formen part d’un
projecte a mig termini, global, que és el projecte del parc de salut i esport a la nostra
anella esportiva, estaríem al voltant d’un 94-95% de despesa, que o bé ha estat
autoritzada o bé està compromesa dins d’un projecte global que es seguirà
desenvolupant durant aquest 2019.
Tot això permet generar un estalvi, uns moviments de tresoreria, uns estalvis nets de
més d’un 30% del pressupost, que serveixen, un cop s’han pagat les nòmines, les
factures de despesa corrent i s’han atorgat les subvencions, i s’ha fet front a les
obligacions financeres, podem dedicar un 33% del nostre pressupost dels ingressos a
invertir en el nostre poble, i així ho hem estat fent en els darrers quatre anys.
I tot això reduint el nostre endeutament, que actualment el deixem en un 5% de
l’endeutament, pràcticament nul, amb un interès zero, i recordar que ja són deu anys
des que aquest Ajuntament va concertar l’últim préstec amb una entitat.
Moltes gràcies.
“INFORME EMÈS PER LA TRESORERA MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS
TERMINIS DE PAGAMENT DE LES OPERACIONS COMERCIALS AFECTADES PER LA LLEI
15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE,
PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS COMERCIALS I CÀLCUL DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT
CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2019.
PRIMER.- La Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, afecta
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als terminis de pagament i al procediment de reclamació de deutes de les
administracions públiques als seus proveïdors.
Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 és de 30 dies des de
la recepció de la mercaderia o prestació del servei. Com a mecanisme de transparència
en el compliment d’aquests terminis de pagament, s’estableix en l’article 4 que els
Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions Locals elaboraran
trimestralment un informe sobre el seu compliment el qual haurà d’incloure
necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que
s’estigui incomplint els terminis. Aquest informe es retrà trimestralment al Ple de la
Corporació per part de la Tresoreria municipal i haurà de remetre’s, en tot cas, al
Ministeri d’Economia i Hisenda per part de la Intervenció.
SEGON.- La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de
desembre, de control del deute comercial del Sector Públic, sotmet les Corporacions
Locals al principi de sostenibilitat financera, no només en referencia al deute públic de
les entitats locals sinó també del deute comercial de les mateixes. D’aquesta manera es
determina la sostenibilitat del deute comercial quan el període mig de pagament als
proveïdors d’aquestes entitats no superi el termini màxim previst a la normativa de la
morositat.
L’article 13 de la citada Llei Orgànica determina el període mig de pagament com a
instrument de control d’aquest objectiu establint que les Administracions públiques
hauran de publicar el període mig de pagament a proveïdors. En aquest sentit, l’Ordre
Ministerial 2105/2012, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014 en el seu article 16.6,
estableix l’obligació a subministrar de forma trimestral aquesta informació.
Queda regulada la metodologia de càlcul del període mig de pagament en virtut del Reial
Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el RD 635/2014, de 25 de
juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a
proveïdors de les Administracions Públiques.
El PMP mesura el retard en el pagament del deute comercial en terminis econòmics, com
a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert al text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquest mesurament amb criteris
estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si l’Administració paga abans que
hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o
certificacions d’obra, segons correspongui.
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TERCER.- En base als punts primer i segon anteriors, s’informa que els ratis morositat
obtinguts de l’Ajuntament i de la Societat Mercantil de la Pinassa, són els següents:
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
1.- Pagaments realitzats en el trimestre:

Pagaments realitzats en el
Trimestre
Despeses en Béns Corrents i
Serveis
20 – Arrendaments i
Cànons
21
–
Reparació,
Manteniment i conservació
22
–
Material,
Subministrament i Uns
altres
23 – Indemnització per raó
del servei
24
–
Despesa
de
Publicacions
26 – Treballs realitzats per
Institucions s.f. de lucre
Inversions reals
Altres pagaments realitzats
per operacions comercials
Pendents
d’aplicar
a
Pressupost
TOTAL

Pagaments realitzats en el Trimestre
Període
mitjà
Dins període legal
Fora període legal
pagament
pagament
pagament
(PMP)
Nombre
Import
Nombre
Import
(dies)
pagaments
total
pagaments
total
39,46

724 502.246,59

52

51.487,27

49,28

21

22.197,79

8

8.157,63

40,63

161

52.592,66

9

8.138,92

38,66

542 427.456,14

35

35.190,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 173.153,26

12

99.468,36

51,85
54,97

2

233,30

1

260,00

-

-

-

-

-

43,55

744 675.633,15

65 151.215,63

2.- Interessos de Demora
No s’han realitzat pagaments en concepte d’interessos de demora en el període.
3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
Pendent de pagament al final del trimestre
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Factures o documents
justificatius pendents
de pagament al final
del trimestre
Despeses
en
Béns
Corrents i Serveis
20 – Arrendaments i
Cànons
21
–
Reparació,
Manteniment
i
conservació
22
–
Material,
Subministrament i Uns
altres
23 – Indemnització per
raó del servei
24 – Despesa de
Publicacions
26 – Treballs realitzats
per Institucions s.f. de
lucre
Inversions reals
Altres
pagaments
realitzats
per
operacions comercials
Pendents d’aplicar a
Pressupost
TOTAL

Dins període legal
Període
pagament a final del
mitjà
trimestre
pagament
(PMP)
N.
Import total
(dies)
Operacions

Fora període legal
pagament a final del
trimestre
N.
Import
Operacions
total

35,75

312

404.141,98

516

88.686,15

26,18

6

15.231,77

1

313,75

24,41

41

189.456,48

5

4.087,32

44,01

265

199.453,73

510

84.285,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44,81

12

310.787,34

193,92

2

74,01

3

93,78

33,46

33

429.780,99

23

20.147,92

38,01

359 1.144.784,32

13 151.051,42

555 259.979,27

4.- Factures per les quals hagin transcorregut més de 3 mesos des de la seva anotació al
Registre General d’Entrada i no s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació, informat
per l’Interventor Actual, d’acord amb l’article 10.2 de la Llei 25/2013, 27 de desembre
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector
Públic.
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La totalitat de les factures corresponen a operacions pendents d’aplicar a pressupost al
31 de desembre de 2019. A la data del present informe, de les factures a dalt indicades,
ha estat aprovat el reconeixement d’obligacions per import de 69.414,21 euros
corresponents a les 3 factures d’inversions reals quedant pendent de reconèixer obligació
la totalitat de les factures de despeses corrents en béns i serveis a l’espera del
corresponent reconeixement extrajudicial de crèdit.
LA PINASSA, SOCIETAT MUNICIPAL
1.- Pagaments realitzats en el trimestre
DINS TERMINI LEGAL
PAGAMENT
PMP

Nº PAGS

IMPORT
TOTAL

Aprovisionaments i altres Desp.
explotació

36,63

28

18.851,38

Adquisicions Immob. Material i
Intangible

26,00

1

17.424,00

35,67

29

36.275,38

TOTAL

2.- Interessos de Demora
No hi ha interessos de demora pagats en el període
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FORA TERMINI
LEGAL PAGAMENT
Nº
PAGS

IMPORT
TOTAL

55 157.445,08
-

-

55 157.445,08

3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
DINS TERMINI LEGAL
PAGAMENT
PMP

Nº PAGS

Aprovisionaments i altres Desp.
explotació

21,39

Adquisicions Immob. Material i
Intangible

-

TOTAL

21,39

IMPORT
TOTAL

FORA TERMINI
LEGAL PAGAMENT
Nº
PAGS

23 108.090,13

IMPORT
TOTAL

15

26.066,70

-

-

-

23 108.090,13

15

26.066,70

-

Quart.- En base als punts primer i segon anteriors, s’informa que els ratis en relació al
càlcul del període mig de pagament a proveïdors obtinguts de l’Ajuntament i de la
Societat Mercantil de la Pinassa, són els següents:

Entidad
AJUNTAMENT
PREMIA DE DALT
LA PINASSA,
SOCIETAT MUNICIPAL
PMP Global

Ratio de
Operaciones
Pagadas
(días)

Importe
pagos
realizados
(euros)

Ratio de
Importe
Operaciones
pagos
Pendientes
pendientes
de
(euros)
Pago (días)

Periodo
Medio de
Pago
Trimestral

27,00

827.035,16

70,06

104.203,94

31,82

35,67

193.720,46

21,39

134.992,64

29,81

239.196,58

31,30

1.020.755,62

Respecte l’Ajuntament de Premià de Dalt, el PMP d’operacions pagades es situa en 27
dies mentre que, el rati d’operacions pendents de pagament es situa en 70,06 dies.
Aquest retard en el pagament correspon principalment a les mateixes factures que
generen el retard de morositat al punt anterior explicat.
CINQUE.- Aquest informe es remet al Ple de la Corporació, al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i es publica la informació a la Web municipal.”
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“DONAR COMPTE AL PLE DE LA INFORMACIÓ COMUNICADA AL MINISTERI D’HISENDA
I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI
ORGÀNICA 2/2012 EN EL 1ER TRIMESTRE DE 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
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
La informació referent a l’execució del pressupost del primer trimestre de 2019 s’ha
presentat via telemàtica, amb els formularis habilitats pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, el dia 30 d’abril de 2019 per part de la Intervenció municipal.
Les entitats amb pressupost limitatiu han de presentar:
-

-

Actualització del pressupost en execució per l’exercici 2019, o en el seu cas,
del prorrogat fins a l’aprovació del Pressupost i detall d’execució al final del
trimestre vençut.
Situació del romanent de tresoreria
Calendari i pressupost de tresoreria
Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per
aplicació del que es disposa en l’article 16.9 de l’ordre)
Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses
amb la capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema
Europeu de Comptes (ajustos SEC)

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

-

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

Complimentada tota la informació requerida corresponent a l’actualització de l’ informe
de la Intervenció Local de compliment d’objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012,
per al primer trimestre de 2019, s’informa que la Corporació Local, integrada per
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l’Ajuntament de Premià de Dalt i la societat mercantil La Pinassa, Promocions i Serveis
Municipals SA,
-

Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària”

“Vista la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Premià de Dalt corresponent a
l'exercici 2018 confeccionada per la Intervenció municipal d'acord amb el que estableix
el RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
el Reial Decret 500/90 i la Instrucció de Comptabilitat Local, aprovada per l’Ordre
1781/2013 de 20 de setembre.
Vist l'Informe emès per l’ Interventor municipal, i en compliment del que estableix l'art.
191 i 193 bis del RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Vist l’informe emès per l’ Interventor municipal d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu
d'Estabilitat Pressupostària i de la Regla de Despesa.
Fent 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, en la seva nova redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, 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:
1.- APROVAR la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2018,
amb el següent Resultat Pressupostari :
Liquidació Pressupost 2018

Drets
reconeguts
nets
11.978.857,22

a. Operacions corrents (Cap. 1 a 5)
b. Altres operacions no financeres (Cap.
1.451.390,47
6 a 7)

Obligacions
reconegudes
netes
9.812.083,07

Ajustaments

1.967.804,92

Resultat
Pressupostari
2.166.774,15
(-)516.414,45

1. Total operacions no financeres (a+b) 13.430.247,69 11.779.887,99

1.650.359,70

2. Actius financers (Capítol 8)
3. Passius financers (Capítol9)
Resultat pressupostari de l'exercici

(-)212.999,37
1.437.360,33

212.999,37
13.430.247,69 11.992.887,36

Ajustaments
4. Crèdits gastats finançats amb Romanent de Tresoreria per a despeses 1.959.070,88
generals
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5. Desviacions de finançament
6.
Desviacions de finançament positives
negatives
Resultat pressupostari de l'exercici
ajustat

714.534,71
1.486.176,12
2.624.789,80

i el Romanent de Tresoreria següent:
ROMANENT

2018

2017

Fons Líquids

8.012.065,57

6.120.417,96

Drets pendents de cobrament
de pressupost corrent
de pressupostos tancats
d'operacions no pressupostàries
menys cobraments pendents d'aplicar

2.222.511,65
1.098.578,64
1.345.420,09
25.842,20
247.329,28

2.319.554,50
744.195,22
1.555.197,34
42.115,05
21.953,11

Obligacions pendents de pagament
de pressupost corrent
de pressupostos tancats
d'operacions no pressupostàries
menys pagaments pendents d'aplicar

2.130.594,26
1.255.605,55
12.430,02
868.112,16
5.553,47

1.380.035,53
741.262,20
12.079,71
643.347,32
16.653,70

Romanent de tresoreria inicial

8.103.982,96

7.059.936,93

Saldo de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat

792.878,51
1.186.500,50

817.410,43
33.787,24

RT per a Despeses Generals

6.124.603,95

6.208.739,26

2.- INFORMAR del present acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que es
celebri.
3.- TRAMETRE còpia de l'expedient al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d'Hisenda.
4. FORMALITZAR el Pla Econòmic Financer per l’exercici 2019-2020, en el temps establert
legalment, atenent a les conclusions de l’Informe de la Intervenció municipal sobre
Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària, degut a l’incompliment de la
“Regla de la Despesa” reflectit en el mateix informe, segons l’establert en l’ article 21 de
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la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.”
Sra. Cuello: Bona nit.
Des de Promoció Econòmica us comuniquem que estem preparant un programa de
coaching individual i grupal per a aturats majors de 45 anys en orientació i recerca activa
de feina, atorgat pel Servei del Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona.
Res més, bona nit.
Sr. Tintoré: Bona nit.
Fer-vos saber que un any més obrim i ampliem l’horari de la Biblioteca, com a sala
d’estudi, aquest horari s’amplia fins a dos quarts d’onze de dilluns a divendres, des del
dia 20 de maig fins al 13 de juny.
Gràcies.
Sr. Medina: Bona nit a tothom.
Avui que és el darrer informe de regidoria de la legislatura, volia parlar de dos consorcis
que m’ha tocat gestionar.
El primer és el de Costa Barcelona-Maresme, on en aquesta legislatura hem revertit
l’orientació cap a turisme de platja i hem potenciat més els valors turístics de destinació
dels pobles de dalt. Patrimoni, natura, vida saludable i esport.
I com a fet més rellevant, entre molts, i liderat activament per Premià de Dalt, hem
aconseguit recentment un FEDER de la Unió Europea pel nostre poblat ibèric, que a
banda de la part de pressupost que compromet el propi Ajuntament en el mateix, ja que
és cofinançat, aquest FEDER europeu ens dota dels recursos per desenvolupar un
projecte nou pel nostre poblat de la Cadira del Bisbe. Tindrem recursos per redactar el
projecte i executar-lo. Una gran fita per consolidar i projectar el nostre poblat.
L’altre és el Consorci d’Enoturisme de la DO d’Alella. De tots és sabut que no tenim ni
vinyes ni cellers productors, però estem dins d’aquest territori i podem vincular-lo a les
nostres activitats. Tres exemples: els mercats amb DO que reeditem aquest juliol, el dia
6, en una activitat que podem degustar productes Quilòmetre zero amb el vi del territori,
enguany serà a la tarda-nit.
Una altra activitat que ens ha posat en el mapa és el maridatge l’Art del Vi, amb la
col·laboració de l’Associació d’Artistes de Premià de Dalt, i que s’ha convertit en un
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producte que es farà a totes les poblacions de la Denominació d’Origen, tant del
Maresme com en el Vallès, i portarà la nostra signatura de Premià de Dalt.
O l’Enotast, que es fa en un comerç de poble diferent cada any.
Aquestes tres iniciatives i d’altres han estat projectades al món en diferents fires,
funtrips, blockstrips i workshops internacionals, i sempre lligades al nom de Premià de
Dalt, el seu comerç, la seva restauració i el seu patrimoni.
Ens ajuda molt en el nostre posicionament, pas a pas, de destinació turística de qualitat.
Com que mai havia parlat d’aquests dos ens, volia avui fer-ho, i aquí acabo, gràcies.
Sra. Duran: Molt bona nit.
Des de la regidoria d’Entitats Culturals, dir-vos que aquest passat diumenge hem
celebrat la 24ena Misa Rociera, amb un canvi d’ubicació per motius tècnics.
Encara que va produir una incertesa entre la població, avui podem dir que hem
mantingut una assistència de mil persones, amb un ambient de germanor i de diversió
per tots els assistents.
Agrair a la Gemma Planas, a la Belén, a l’Elisenda, la Lorena, el Toni Mitter i a la Mireia
per la seva implicació i l’ajuda administrativa i logística.
També agrair a la comissió la seva feina i el seu entusiasme i la seva bona fe i experiència.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Bé, jo en aquest punt, m’agradaria fer un breu apunt, perquè durant aquesta
legislatura vaig acceptar també un càrrec a nivell comarcal, i jo crec que també al final
tinc que passar comptes de les feines que he fet fora del municipi, perquè crec que
agafar un tema comarcal, treballar per la comarca, també és treballar pel municipi.
Dintre d’aquests quatre anys que hem estat, i els darrers deu mesos com a president del
Consell Comarcal, crec que hem fet moltes tasques que jo crec que hauríem de
potenciar-ho en el futur, perquè moltes tasques d’aquestes els ajuntaments per si sols
no les poden fer, i crec que la mancomunació de serveis i intentar buscar oficines
centralitzades per poder fer aquestes tasques que moltes administracions tenen
dificultats per fer, jo crec que fa l’administració més eficient.
S’ha creat un servei 24 hores d’atenció d’animals domèstics, en qualsevol moment, a
qualsevol lloc de la comarca, doncs en menys de 20 minuts, qualsevol animal domèstic
de companyia abandonat té un servei les 24 hores a qualsevol dia de la setmana.
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Hem creat un centre de contractació per evitar que la majoria d’ajuntaments tenen que
fer contractacions. Doncs intentar agrupar aquestes contractacions i intentar fer-ho més
eficient.
S’està creant un centre de control dels habitatges d’ús turístic, que molt probablement,
en molts casos, són un dels motius de l’increment del preu del lloguer i moltes vegades
no es fa adequadament la gestió d’aquests habitatges, i un ajuntament com nosaltres,
o molts de la comarca, no tenen els recursos per poder-ho controlar.
Des de fa tres anys tenim una estació meteorològica a Premià de Dalt que ens permet
tenir unes dades meteorològiques molt concretes, quan hem de fer un esdeveniment, o
cultural, o preveure possibles riuades i preveure’ns en aquest aspecte. N’hi ha 18 a la
comarca, una està a Premià de Dalt.
Hem fet mesures per lluitar contra el canvi climàtic que afecta també els nostres boscos,
i això ho fem des d’una oficina també comarcal.
O també hem fet jornades de debat amb professionals, i aquí també la Magda va assistirhi, per fer propostes propositives per intentar que no torni a passar el que va passar amb
la Manada, per exemple, i fer propostes per canviar la legislació, perquè això no torni a
passar, i això ho hem fet des d’aquí a la comarca.
Però hi ha dos aspectes que crec que també són importants, i que els darrers anys han
sigut una preocupació.
Com dèiem abans, tenim una oficina d’habitatge comarcal. Al Consell Comarcal tenim
una seu de l’Oficina d'Habitatge, que moltes problemàtiques en habitatge, de possibles
desnonaments, problemes amb les hipoteques, amb els lloguers, etcètera, podem donar
un servei acurat a la gent de Premià de Dalt, des de fa aproximadament tres mesos,
Magda, o quatre mesos, que ja la tenim aquí instal·lada, i amb molt bons resultats.
I l’altre també, el tema seguretat. Jo crec que també el tema seguretat no és un tema
de poble, sinó que és un tema de comarca i és un tema de país i des de la comarca hem
fet dues reunions amb el Departament d’Interior buscant la manera global d’intentar
per un costat proposar mesures per canviar les lleis, perquè aquesta gent que ve, entra
a les nostres cases i ens roba als nostres habitatges, no entri per una porta i surti per
l’altre, i s’adeqüi la legislació al que hi ha a altres països europeus, i també per exemple
fent proves pilot a nivell de seguretat, com ha sigut el tema dels serenos a Premià de
Dalt.
I jo, agrair la confiança de la comarca, del Consell Comarcal, jo crec que és un ens també
que hem d’aprofitar més, sigui qui sigui qui estigui en la propera legislatura, per intentar
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mancomunar serveis, perquè sols, els municipis, molts d’aquests serveis no els podem
fer de manera individual.
Molt bé, passem a l’apartat de preguntes.

PRECS I PREGUNTES
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
8. 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 un lugar preminente de la fachada del edificio consistorial, ¿cuándo piensa el equipo
de gobierno continuar desobedeciendo a los tribunales?”
Sr. Font: Bé, en cap moment hem desobeït els tribunals. Això ja l’hi vaig contestar, em
sembla que portem amb aquesta pregunta, tres, quatre mesos, i anem repetint aquesta
pregunta. Avui per avui, encara no tenim sentència, i no tenim cap paper a l'Ajuntament
que mos requereixi.
Vostè sap que s’han fet al·legacions, i no tenim en aquests moments l’obligació de posar
encara la bandera. No pateixi, que segurament que arribarà, eh? Segur.
Segurament que arribarà, no pateixi, llavòrens haurem de fer una cosa o l’altra o veurem
a veure com ho fem. Haurem de fer un pressupost segurament, per posar pals algo, per
això li contesto jo aquesta pregunta.
Sr. Torrens: Bueno, yo le voy a contestar. Ya es la cuarta o la quinta vez que lo pedimos,
es constante la negativa del Ayuntamiento a cumplir la ley, cuando sabe perfectamente
que es lo que tiene que hacer, y sí que tiene sentencia, tiene dos sentencias, tiene dos
sentencias.
Sr. Font: Sí, però han estat recorregudes.
Sr. Torrens: No, no, ya está. Ya está, está en ejecutoria.
Sr. Font: No, l’última no ha arribat.
Sr. Torrens: No vamos a discutir sobre temas de derecho, porque ya está en ejecutoria.
Sentencias tiene dos.
Sr. Font: Vostè és abogat, en sabrà més que jo, però aquí encara no ens ha arribat.
48

Sr. Torrens: Dos sentencias, están notificadas.
Sr. Font: Quan arribi la dallò ho farem, segurament que ho farem.
Sr. Torrens: Proceda a poner la bandera, porque si no estaremos incurriendo en un
delito de desobediencia.
Sr. Font: De moment encara no l’estem incorrent.
Sr. Torrens: Bueno, yo les aviso. ¿Vale? Gracias. Pienso por ustedes.
No quiero que incurran en delito de desobediencia, todo el Equipo de Gobierno.
Sr. Font: No pateixi, que quan arribi farem el que hàgim de fer.
Sr. Torrens: Perfecto, gracias.
9. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA CARRETERA D’ENLLAÇ
Sr. Ruffo: “Desde que se instaló el reductor de velocidad que aparece en la imagen,
situado delante de Can Figueres, los vehículos evitan el dispositivo invadiendo el carril
contrario. Teniendo en cuenta la peligrosidad de este hecho y que ya falleció una persona
hace algo más de un año en este punto, ¿se va a estudiar alguna fórmula para atajar
este problema?”
Sr. Font: Bé, si és a l’últim que es refereix, que és la part de baix, o és el que està més
amunt? Davant de Can Figueres, davant del dallò, eh?
Bueno, a veure, allà hi ha uns tubos que fan la comunicació i que tenen el seu desaigüe,
això és el que passa normalment quan es fan els ressalts a dintre de les rieres, en els
carrers i en...
Perdó, m’estic dallò perquè em pensava que era l’altra pregunta, la tinc aquí.
A veure, el tema de badén aquest que està posat a davant de Can Figueres, això es va
fer una prova, a veure com anava. Verdaderament què passa?, que com que els badens
aquests no els vol ningú, aquests berlinesos, ni els anglesos ni els altres, la gent el que
fa és evitar-los i canviar el sentit.
De totes maneres, n’hem comprat més, de berlinesos, perquè en un pas zebra, si estan
molt acostadets a lo millor podrem evitar que els ciutadans vagin fent aquest badén. A
la que arribin se’n posaran i es deixaran col·locats l’un al costat de l’altre, un més
endavant, l’altre més endarrere, per respectar una mica el pas zebra.
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10. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL RESSALT SITUAT A LA
RIERETA
Sr. Ruffo: “¿Tienen conocimiento que cada vez que llueve, el badén nuevo se inunda?
¿Por qué no se ha realizado un drenaje adecuado antes de su construcción? ¿Por qué se
ha decidido ese punto para instalar dicho badén?”
Sr. Font: Bé, el punt aquest que s’instal·la el badén aquest, perquè quan baixen la
canalla de l’Institut i baixen ja per una acera que és una zona molt complicada, per
travessar i poguer anar cap a l’altre cantó, allà sí que es necessitava que els cotxes frenin,
però que frenin de veritat.
El tema de la recollida d’aigües està perfectament fet, hi ha un embornal al costat, fins
al dia d’avui no he tingut cap queixa ni hem vist que allò estigui inundat. Passo bastant
per allà. Però allà pot haver-hi una miqueta d’aigua perquè els pendents són com són,
en el moment en què plou, però hi ha un embornal important.
En tot cas, si això provoqués problemes, es faria l’embornal més gran perquè pugui
recollir millor les aigües.
De moment semblava que tot allò podia recollir, i fins avui, que vostès han portat la
queixa, a l'Ajuntament no mos ha arribat en cap moment cap queixa que l’embornal no
funcionés.
11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA BANDERA
INCONSTITUCIONAL DEL BIKE PARK LA POMA
Sr. Torrens: “¿Por qué se le sigue permitiendo al Bike Park ondear la bandera
inconstitucional “estelada” cuando se nos dijo hace más de 2 meses que se le había
llamado la atención a la entidad que explora el reciento?”
Sr. López: Sí, d’alguna manera ja se li va fer menció del tema, però, al contrari del que
ens passa a la rotonda de les Flors, que de tant en tant desapareix, aquí va apareixent.
Vull dir, a la nit desapareix, i al matí, no sé, algú va i la penja. Vull dir, és gent particular,
i no és cap entitat la que ho fa.
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALTCUP-PA
12. PREC DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIU A HONORAR LA
MEMÒRIA DE NEUS CATALÀ, LES DONES DE RAVENSBRÜCK I ELS INFANTS DE LA
COLÒNIA NEGRÍN

50

Sr. García: “Preguem que es duguin a terme sense més demora les actuacions
sol·licitades de memòria històrica i reconeixement a Neus Català, les dones de
Ravensbrück i els infants de la Colònia Negrín de Premià de Dalt.”
Sr. García: Senzillament és perquè malauradament amb la pèrdua de Neus Català creiem
que potser era el moment de recuperar aquestes diferents iniciatives que han anat
sorgint per honorar la seva memòria, i la de les dones del camp de Ravensbrück, i dels
infants de la Colònia Negrín, que ella va ajudar a salvar aquí a Premià de Dalt, i per tant
demanaríem que actuacions que s’havien demanat i que algunes es van dir que no es
farien, altres es van dir que es farien més endavant, doncs considerem que seria bo
poder no esperar més, i per exemple poder posar una placa commemorativa d’aquest
tema dels infants de la Colònia Negrín, o poder posar la placa a la vorera que vam
comentar, que es fa en molts altres països, i que és una manera de reivindicar la
memòria en el lloc on va passar aquest fet, i tot això encara no s’ha fet, i creiem que
seria un bon moment per tirar-ho endavant.
Sr. Font: Bé, a veure, aquest tema és un tema que més interessats que Esquerra
Republicana, que el portem batallant de fa molt de temps, però hem anat aguantant, la
Neus Català, he tingut la sort de poguer parlar amb ella vàries vegades, i que es mereix
un carrer a Premià de Dalt, per descomptat, i que està de fa molt de temps proposat.
També us diré una cosa, la Neus Català no té que tenir una cosa que no es vegi, que sigui
un carrer petitó, sinó que crec que la Neus Català és mereix tindre un carrer en
condicions i que la gent sàpiga que quan passa per aquell carrer passa pel carrer de la
Neus Català.
Ens hem esperat i ens esperarem el que faci falta, crec que no serà molt llunyà el
moment en què es faci la urbanització d’allà baix, que ara mateix no hi ha cap carrer, i
el primer carrer que es faci tocant a la part del carrer de baix, que és allà on ella va fer,
va estar i va passar totes les calamitats, sigui allà on la Neus Català pugui tenir el seu
nom, conegut per tothom, no plaquetes que no es veuen, sinó un carrer en condicions.
I si hem esperat fins ara, esperarem, si s’ha d’esperar dos anys més els esperarem.
La Neus Català té un lloc allà.
Sr. García: Home, això totalment d’acord, només per acabar, i simplement creiem que
tant el carrer com la placa són coses complementàries i que si es pot posar una placa
commemorativa abans també es pot fer.
Però bé, totalment d’acord amb trobar la millor manera de fer-ho, i en això segurament
podem consensuar-ho entre tots i totes.
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13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA AL REGISTRE
DE GRUPS D’INTERÈS (LOBBIES)
Sr. Batlle: “En quin estat es troba la creació i gestió del registre de grups d’interès o
lobbies de l’Ajuntament de Premià de Dalt?”
Sr. Costa: Sí, tal com recull la Llei de Transparència de la Generalitat de Catalunya,
aprovada pel Parlament, i després d’haver-ho avaluat amb el serveis jurídics i amb el
Departament de Comunicació i Transparència, vam creure oportú, i tal com han fet
altres ens, adherir-nos al ja existent facilitat pel Departament de Justícia de Catalunya,
que és el que consta a la nostra seu de Transparència, en el que estan adherits aquells
grups que han d’estar a més supervisats per un ens gran que té la infraestructura
oportuna, com és el Departament.
Sr. Batlle: Per tant, entenem que a Premià de Dalt no es farà res, només es redirigeix el
que hi ha de la Generalitat, no?
Sr. Costa: No, és que a Premià de Dalt tenim un registre de grups d’interès que és el que
hi ha a Catalunya, que és el del Departament de Justícia, tal com tenen grans ciutats com
per exemple Mataró.
14. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVES A LES
ACTUACIONS REALITZADES A LA ZONA ESPORTIVA
Sr. García: Bé, aquí, per començar, el que m’agradaria dir és que seria bo que els veïns i
veïnes, que a més alguns han assistit al Ple, poguessin participar, i tornar a remarcar que
seria bo que això ho poguessin dir els propis veïns i veïnes afectats, i que al final dels Plens
la gent pogués parlar, i en aquest cas poguessin expressar-se. Esperem que això canviï
algun dia, i de moment seguim lamentant que no es permeti. Per tant intentarem
traslladar algunes qüestions que se’ns han fet arribar sobre aquest tema, i que sabem que
preocupen els veïns i veïnes d’aquella zona, i bé, tenim diferents preguntes, però potser
podem anar més o menys una a una.
Sr. García: “S’ha actuat correctament pel que fa a les actuacions realitzades a la zona
esportiva?
Aquí inclouríem també els temes de licitació de la terrassa i el bar que es vol fer.
Sr. García: S’ha comptat amb la participació dels veïns i les veïnes?
Sr. Font: Bé, vostè m’està fent una pregunta que no és ben bé la que porta aquí, però
que m’ho ha agafat més avall.
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Si vol, jo li puc fer totes les contestes des del començament fins al final, i si no, me les fa
tal com estan dictades, perquè, si no, ho anirem barrejant, i contestant cada vegada el
mateix.
Sr. García: He llegit la primera afegint una paraula.
Sr. Font: Llegim la primera, com vulgui, jo, si vol li contesto.
Sr. García: Fem la primera.
Sr. Font: Fem la primera. La primera diu si s’ha actuat correctament, amb les actuacions
realitzades a la zona esportiva s’ha comptat amb la participació dels veïns, ja no és una
pregunta, en són dues, que estan a la primera. Vostè aquí me’n porta dotze, de preguntes,
en una, en realitat.
Bueno, pues sí, s’ha actuat correctament, el procés ha passat per tots els tràmits
pertinents d’aprovació, exposició, publicació i licitació, que marca la llei, fent
comunicacions públiques també a través de la web de l'Ajuntament.
S’ha seguit la mateixa tramitació que tots els projectes d’obra pública que s’han fet en el
municipi.
Sr. García: És a dir, no s’ha comptat amb la participació dels veïns i veïnes.
Sr. Font: Escolti’m, ja he contestat.
Sr. García: Sí, que s’ha fet el que diu la llei, que és publicar-ho, i que ningú sap...
Sr. Font: S’ha fet el que s’ha fet sempre.
Sr. García: I no es parla amb els veïns activament.
Sr. Font: S’ha fet el que s’ha fet sempre.
Sr. García: Aquest és el problema.
Sr. Font: Si vol seguir, seguim.
Sr. García: Bueno, el tema de la licitació l’incloïa perquè creiem que les actuacions
realitzades correctament inclouen que es faci una licitació, ho dic perquè s’ha dit que sí
que s’ha fet correctament la licitació, però en el cas de la terrassa...
Sr. Font: De tot, de tot. De tot el projecte, que hi ha un projecte.
Sr. García: S’ha licitat o no?
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Sr. Font: Acabem, després si vol li aclariré alguna cosa més, clar que s’ha licitat.
Sr. Alcalde: Si de cas, si hi ha unes preguntes...
Sr. Font: Vostè vagi fent la pregunta...
Sr. Alcalde: Perdó, senyor Font, fem una cosa, aquí estem amb unes preguntes, fem les
preguntes primer, pregunta-resposta, i si després hi ha algun aclariment, però seguim una
mica l’ordre aquest, per algo heu presentat unes preguntes.
Sr. García: L’aclariment el puc fer al final, simplement ho dic perquè avui se’ns ha
contestat una cosa on se’ns deia que no s’ha fet encara la licitació i ara es diu que sí,
llavors, en la resposta que ens han enviat aquesta tarda es deia: “La licitació de la terrassa
està en tràmit”.
Sr. Font: La licitació, vostè no confongui la licitació d’una cosa amb una altra, eh?
Sr. García: Per això parlava de la terrassa.
Sr. Costa: Perdoneu, jo penso que vostè es refereix a la llicència.
Sr. García: La licitació o llicència, en el document d’avui posava...
Sr. Font: No, no, al document d’avui vostès el que han rebut i el que han tingut és una
llicència per si hi ha un bar o si hi ha alguna cosa d’aquestes, no té res a veure amb la
licitació de l’obra. Una cosa és una cosa i l’altra n’és una altra.
Vostès avui han rebut tota la documentació que van demanar. Per això l’hi dic, no em
vulgui liar, en un moment determinat, vagi seguint les preguntes, i després, si hem de fer
algun aclariment el farem.
Ja l’hi faré, no em nego pas a fer-li cap aclaració. Però fem-ho ben fet, perquè buscar
problemes allà on no n’hi ha és fàcil. A vegades pot haver-hi molt poca cosa i buscar-ne
problemes és molt fàcil. Les solucions són molt més complicades.
Sr. Alcalde: Si us plau, us demanaria que ens centrem en les preguntes, i si després hem
de fer algun comentari, i així també seguim l’ordre del dia, i les preguntes que heu fet
vosaltres.
Per tant, us demano que feu pregunta, i senyor Font, faci resposta, i així anem avançant
en aquest punt.
Sr. García: Només comentar que buscar problemes quan traslladem preguntes dels veïns
crec que no és el tema, però segueixo.
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Sr. García: “Hem tingut coneixement de la inquietud que ha despertat entre els veïns i
les veïnes de Can Balet per la propera organització dels serveis de la zona esportiva La
Poma, llindant a pocs metres dels habitatges.
Sr. García: “Les decisions sobre la planificació d'aquesta pastilla esportiva depenen
directament de l'Ajuntament o han estat delegades?”
Sr. Font: Miri, es tracta d’un equipament públic, les decisions sobre planificació de les
obres depenen de l'Ajuntament, i és com s’ha fet.
Sr. García: “S’han mantingut contactes des de l’Ajuntament, per part de personal tècnic
i de càrrecs polítics, amb els veïns i veïnes, i s'han incorporat els seus suggeriments al
projecte?”
Sr. García: Abans de respondre, després de presentar la pregunta, el dia següent es va
convocar els veïns i veïnes, aquesta part ho agraïm. Però bé, això.
Sr. Font: Bé, jo no vaig convocar ningú ni molt menys, vaig tenir una xerrada que es
podia haver parlat, però jo no he parlat amb ningú més, només una estona a la porta de
l'Ajuntament.
Sr. García: Parlava de l'Ajuntament en general.
Sr. Font: La pregunta aquesta ja s’ha contestat anteriorment, i el projecte ha passat per
tots els tràmits pertinents, l’aprovació i l’exposició pública, la licitació, fent les
comunicacions públiques, també a través de la web de l'Ajuntament, l’hi torno a repetir.
S’ha seguit la mateixa tramitació que tots els projectes de l’obra pública que es fan al
municipi.
Sr. García: Bueno, no respon a la pregunta.
Sr. García: “Quin estudi d'impacte sonor i visual s'ha realitzat?”
Sr. Font: L’estudi d’impacte acústic, d’acord amb el que estableix la nostra ordenança
de sorolls i vibracions s’ha d’acompanyar al projecte bàsic de la llicència ambiental o
comunicació prèvia al projecte d’activitats, s’ha de valorar una vegada feta l’obra, per
tant és en aquest projecte on s’ha d’acompanyar l’estudi d’impacte acústic.
Sr. García: Per la part d’impacte visual no hi ha un estudi concret, entenem.
Val, només remarcar que l’estudi d’impacte sonor l’altre dia es deia que no s’havia de
fer, després es diu que sí que es farà... Esperem que es faci, simplement, perquè l’altre
dia es deia que això no generava cap impacte acústic nou.
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Hi ha moltes contradiccions, en això, però bé, esperem que es faci i que es faci al més
aviat possible.
Sr. García: “Per què s'ubica la zona de bar i terrasses tocant als habitatges, tractant-se
d'una pastilla de terreny molt extensa, tota ella de propietat municipal?”
Sr. Font: La ubicació dintre de la parcel·la respon a criteris de centralitat, connectivitat,
serveis, instal·lacions, control d’accessos, i la proximitat de l’estacionament. Es
considera l’espai òptim per fer la instal·lació dels mòduls. Això em sembla que salta a la
vista, només veient-ho.
Sr. García: No, no, si salta a la vista, sí.
Ho preguntem també perquè veient el que se’ns ha enviat avui, per exemple, hi ha un
moment on es parla que es pot fer una possible recol·locació dels mòduls més endavant,
per tant, si se’ns estava dient l’altre dia que no es podien col·locar en un altre lloc, i
alhora en el projecte es diu que es podrà recol·locar.
Sr. Font: Jo no sé d’on ho treu, això, després ja m’ho ensenyarà.
Sr. García: Del que m’acaben d’enviar aquest matí. El projecte que han enviat aquest
matí.
Sr. Font: Vostè parla del projecte que s’ha enviat, que hi ha precisament una sèrie de
coses que es van aprovar després, s’aprova un projecte que no té res a veure amb el que
vostè m’està dient. Hi ha un projecte aprovat.
Sr. García: A veure, en el projecte es diu que els mòduls...
Sr. Font: Es diu d’entrada que es poden canviar, es pren una decisió i s’aprova un
projecte.
Sr. García: En el projecte es diu que s’han fet servir aquest tipus de mòduls perquè
donaria lloc a poder recol·locar-los properament. Això no es va dir l’altre dia.
Sr. Font: Esclar, es pot canviar de lloc.
Sr. García: Vale, però l’altre dia es deia que només es podia posar en aquell lloc.
Sr. Font: La Poma, quan va començar, a veure, seguim amb les preguntes i després li faig
la reflexió.
Sr. García: No, però és que els veïns demanaven que es canviés de lloc, per tant, si l’altre
dia es deia que no es podia i aquí diu que sí...
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Sr. Font: Aviam, hi ha un projecte aprovat. Escolti, si us plau, acabi les preguntes i
després li faig la reflexió.
Sr. García: Molt fàcil, el debat, així.
Sr. Font: Hombre, és que això no és un debat, vostè fa una pregunta, necessita una
resposta, faci’m la pregunta i jo li contesto. No me la debati, l’hi contesto, si no hi està
d’acord ja en parlarem.
Sr. García: Per això estem aquí.
Sr. García: “S'ha consultat a les Comunitats de Propietaris per tal d'incorporar els seus
suggeriments a la redacció definitiva?”
Sr. Font: Ja li he respost anteriorment, és una preguntes que ja li he respost.
Sr. García: O sigui que no.
Sr. Font: Clar. Ja li he respost abans, me l’ha preguntat tres vegades, ja.
Sr. García: Ai, de debò...
Sr. García: “Com es pensa garantir el dret al descans de veïns i veïnes?”
Sr. Font: Miri, l'Ajuntament controla tot l’horari del bar, per tant es vetllarà perquè no
hi hagi causa de molèsties als veïns.
Sr. García: Llavors, lligat amb això, si em permet fer una pregunta.
Sr. Font: Jo ja li he contestat.
Sr. García: O sigui, no puc preguntar res més, no?
Sr. Font: No, no em pregunti re més, després em pregunta. És que si no, no mos en
sortirem, això no és un debat.
Sr. García: Seria més fàcil si els veïns poguessin parlar, però si també els dirà el mateix...
Sr. Font: Segueixi.
Sr. García: En fi...
Sr. García: “Quins horaris faran el bar i les terrasses que completaran la zona esportiva?”
I ens agradaria una resposta clara, perquè l’altre dia es va dir: “De moment serà l’horari
que tingui l’equipament.”
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Sr. Font: L’horari és el que té l’equipament.
Sr. García: Sempre, no es pot canviar.
Sr. Font: Pot haver-hi un quart d’hora de cortesia perquè la gent es vagi canviant, però
l’horari seria aquest, tot i que la llicència fiscal encara no està donada. L’hi puc dir, no
està donada. Però la ideia és aquesta.
Sr. García: Vale, almenys m’ha contestat una altra pregunta. Simplement no hi haurà
possibilitat de cap modificació d’aquest horari?
Sr. Font: Vostè no sé d’on ho treu, això! Si encara s’ha de fer!
Sr. García: Perquè l’altre dia es va dir de moment...
Sr. Font: Si encara s’ha d’adjudicar l’horari!
Sr. García: Per tant, no és segur quin horari hi haurà?
Sr. Font: És un equipament públic, l'Ajuntament pot disposar d’un horari, d’un altre, del
que convingui en el seu moment. Si l’horari és a les nou, pues és a les nou.
Sr. García: Això és el que pregunto.
Sr. Font: A mi no m’ha vingut a preguntar res vostè abans. Vostè ho va aprovar, aquest
projecte.
Sr. García: Perdona? Aquest projecte no ha passat pel Ple!
Sr. Font: Vostè no va dir res, en aquest projecte.
Sr. García: Aquest projecte no ha passat pel Ple, perdoni.
Sr. Font: Segueixi.
Sr. García: Què m’està explicant ara?
Aquest projecte no ha passat, de fet som els únics que no vam votar a favor del canvi
que es va fer per permetre aquests nous usos, per tant... Es va fer un canvi fa uns anys,
que permetia fer nous usos.
Sr. Font: Es va aprovar un pla especial i amb el dallò, per consiguient es van aprovar i
està aprovat.
Segueixi.
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Sr. García: El nostre vot no va ser a favor.
Sr. Font: Bueno, però es va aprovar.
Sr. García: I era un pla especial.
Sr. Font: Es va aprovar, tenia temps de preguntar i de fer el que convingués.
Sr. García: Digui el que vulgui.
Sr. Alcalde: Anem a concretar una mica.
Sr. Font: Segueixi.
Sr. García: “La llei permet ubicar una terrassa/bar al damunt d'un contenidor? És
necessària una ubicació tan perillosa atès que el bar ja disposarà de 80 o 90 m a peu
pla?”
Sr. Font: Escolti’m, tot el projecte compleix amb la normativa que li és d’aplicació. Per
descomptat que l'Ajuntament no farà una cosa que no estigui permesa. Estem per
vetllar-ho i per evitar que es facin coses que no siguin correctes.
Sr. García: Llavors, ara, si em deixa fer alguna pregunta més.
Sr. Font: Ara deixi que li acabo de fer una mica d’explicació del tema.
Vostè sabrà que allò era un abocament de brossa. Aquell abocament de brossa es va
treure en el seu moment, i després, bueno, no ho sap, perquè encara poder no havia
nascut quan s’abocava la brossa en allà, les escombraries, poder no ho havien vist. Però
allò era això.
D’allà es va passar a ser per fer-s’hi un bloc de pisos. En aquell moment, el Govern va
evitar que es fes un bloc de pisos i es va determinar per fer el que és La Poma.
Sí, sí, no faci aixís, perquè és així.
Sr. Batlle: Perquè els veïns van estar...
Sr. Font: No, no, no, no! Els veïns no van estar enlloc.
Sr. Batlle: i tant, jo recordo que el meu pare hi era.
Sr. Font: Per favor. Que no van estar enlloc, allò es va aprovar des del Govern, des de
l'Ajuntament, es va aprovar que no es fes el bloc de pisos, que avui hi hauria un bloc de
pisos.
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Lo consiguient es va fer La Poma, que avui és de reconeixement mundial, i allà està, i
crec que pocs problemes ha portat.
Aquí sí que quan es va fer La Poma els veïns també van protestar per La Poma, en el seu
dia. No estaria feta, però ara hi ha una Poma que no molesta i que està col·locada en
allà.
Després els diré una cosa, que sí, ara hi ha una instància que han presentat uns veïns,
que estan allà, reclamant una sèrie de qüestions, i que serà degudament atinguda i mirar
si és que hi ha algo, el que sigui, que s’hagi d’arreglar.
I a partir d’aquí aquella instància s’estudiarà i ja se’ls cridarà, i se’ls dirà, en el seu
moment, la decisió que hagi pogut prendre l'Ajuntament.
Sr. García: Per tant, ara no ens dirà què es farà quan als veïns se’ls estava dient que
potser la terrassa es podria no fer, podeu confirmar això?
Sr. Font: Escolti’m, a veure un moment.
Li estic dient que s’estudiarà, la instància va arribar l’altre dia. Jo no vaig estar en aquesta
reunió ni molt menys. No era una reunió política ni dallò, no.
A veure, l'Ajuntament fa el que té que fer, si hi ha una instància en allà firmada per uns
senyors, és llògic que l’agafem, l’estudiem i diguem lo que s’ha de fer. No que en un Ple
li pugui dir a vostè que si es farà això, es farà allò, es farà lo altre, quan això al final ho
acabem decidint en una Junta de Govern?
Home, és un Govern que tindrà que decidir, no decidiré jo sol. No, eh? Tindrà que decidir
el Govern, en una Junta de Govern.
Sr. García: Llavors, si es queda amb els veïns en una cosa...
Sr. Font: El projecte s’ha fet des del primer moment fins al final el que hi ha en el
projecte, no s’ha tocat re. Vostè diu que s’ha tocat alguna cosa d’allà, pues té tota la raó.
Però el projecte està intacte i s’ha fet fins al final.
Tot el que hi ha posat en el projecte, no podria ser d’una altra manera, aquest projecte
es va aprovar, i s’ha tirat endavant. Que ara pot haver-hi alguns problemes, hi pot haver
algú que no hi estigui d’acord o no, s’haurà d’estudiar si la raó és la raó, també, de la
mateixa manera que es va aprovar el projecte, és de variar-lo si això és lo que s’ha de
fer. Però tindrem que decidir-ho, no?
No ho decidiré jo ara en aquí.
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Sr. García: Per això demano que si als veïns se’ls va dir una cosa l’altre dia, i no s’ha
decidit encara, no sé. Fa uns dies, d’això.
Sr. Alcalde: Bueno, si de cas acabo jo.
Sr. Font: A mi em sembla que ja li he comentat tot el que li havia de contestar, estem
pendents de resoldre i a veure què hem de solventar, atendre els veïns que fan les seves
queixes, i a partir d’aquí la resposta ja es donarà.
Sr. García: Deixeu-me fer una reflexió final, i preguntes que m’ha dit que faci al final.
Sr. Font: No, les preguntes les hi he contestat totes. No n’hi contestaré cap més perquè
les hi he contestat totes.
Sr. Alcalde: Jo crec que ja s’han fet les preguntes que s’havien de fer.
Sr. Font: Les respostes han estat donades.
Sr. Alcalde: Senyor Font, jo crec que ja és prou. Aquí hi ha un projecte clar, que té aquest
Equip de Govern, el que no sabem és quin és el vostre projecte, perquè porteu quatre
anys intentant bloquejar tota l’ampliació de la zona esportiva, el camp...
Sr. Batlle: El nostre projecte és escoltar els veïns i veïnes.
Sr. Alcalde: Perdona, ara parlo jo.
Sr. Batlle: I comptar amb ells des d’un principi.
Sr. Alcalde: Ara parlo jo. Cap tipus d’alternativa, sempre bloquejant, com bons
antisistemes, bloquejant el desenvolupament de la zona esportiva, heu intentat
bloquejar el trasllat de l’skate park, heu intentat bloquejar l’ampliació del pavelló amb
el nou pavelló que necessiten 500 famílies, i la piscina també.
O sigui, tot això, ara el que no sé és què és el que faríeu i de quina manera ho faríeu.
Mai doneu cap alternativa a cap projecte que fem. Nosaltres anem tirant endavant,
anem tirant endavant els temes, que ajustarem tot el que sigui, aquests projectes que
hi ha, buscarem, la voluntat és d’arribar al consens amb els veïns i que hi hagi el mínim
impacte, sense renunciar al nostre projecte, aquest és el nostre, no sé quin és el vostre
projecte.
I el que farem és una interlocució directa amb els veïns, no necessitem cap tipus
d’intermediaris. Moltes gràcies, senyors de la Crida.
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Sr. García: Moltes gràcies, senyor Alcalde, quan diu que no voleu cap intermediació,
doncs deixeu parlar el públic al final dels Plens.
Sr. Alcalde: Hi parlarem, i en parlarem de manera directa, i com hem fet sempre, hi hem
tingut vàries reunions, i jo soc d’aquells que quan hi ha qualsevol problema soc el primer
a donar la cara, qualsevol d’aquí, i anar a veure-us i atendre totes les necessitats.
Però no parlarem amb intermediaris, anem directament al problema.
Però m’agradaria algun dia saber quina és la vostra alternativa, a part d’intentar destruir,
d’intentar que no es construeixi i que no s’avanci en aquest poble, m’agradaria saber
una proposta concreta, i d’on trauríeu els recursos i com ho faríeu, i de quina manera.
És una curiositat que tinc durant aquests quatre anys, que en cap moment...
Ho tenim clar, el projecte està clar. Però tindrem interlocució directa amb els veïns de
la comunitat de propietaris.
Sr. Batlle: El projecte és transformador i molt diferent al seu, si vol
www.cridapremiadedalt.cat, allà té un document de 45 pàgines on li expliquem tot el
nostre projecte.
Sr. Alcalde: Però aquí no n’heu explicat ni un. Ni cap alternativa. Només intentat
bloquejar tot el que es fa. No tindríem bikepark, ni tindríem nou pavelló, ni tindríem
piscina. Però bueno, això estem nosaltres per tirar-ho endavant. Moltes gràcies.
Passem a la següent pregunta.
Sr. García: No, vull fer una cosa referida a la pregunta, perquè al final, ara ha passat a
ser un debat electoral, que crec que no era el dia, i ara estàvem parlant d’una proposta
dels veïns.
Sr. Alcalde: Sou primer vosaltres, que heu fet aquí tota aquesta... però escolta’m,
parlarem directament amb els veïns i evitarem intermediaris.
Sr. García: Els veïns demanen saber una resposta clara. Entenem que no la tindreu fins
després de les eleccions.
Sr. Alcalde: Els hi direm, els hi direm d’immediat.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA
PACIFICACIÓ DE CARRERS
Sr. Batlle: Bueno, aquesta és una pregunta que vaig entrar arran de veure un escrit al
diari d’un veí del municipi, i com bé ha dit l’Alcalde, diu que parlarà amb els veïns sense
62

intermediaris, llavors avui hi ha el veí aquí que està al públic, m’agradaria si pogués fer
ell les preguntes i cedir-li la paraula.
Sr. Font: Miri, les preguntes me les fa vostè, i si ell m’ha de preguntar, després ja
preguntarà. Vostè em fa una pregunta aquí i jo li contesto.
Sr. Alcalde: La secretària ens diu que això no ho pot fer.
Sr. Batlle: Com que no volia intermediaris...
Sr. Font: No, jo no li he dit que no volgués intermediaris.
Sr. Batlle: Al final del Ple podria parlar pel micròfon.
Seria possible fer-ho?
Sr. Alcalde: Correcte, ho farem directament, com hem fet sempre, per evitar els
numerets.
Sr. Batlle: A micro obert podria el veí parlar.
Sr. Alcalde: No, parlarem directament amb qui faci falta.
Sr. Batlle: Doncs això és un no.
Sr. Alcalde: Molt bé.
Sr. Batlle: Llavors pregunto per ell.
Sr. Batlle: “Es té previst pacificar algun carrer per sobre de la zona del mercat? En el cas
del carrer de Sant Crist en concret, es té pensat posar ressalts?,”
Sr. Font: Vaig a dir una cosa sobre aquest carrer, poder és el carrer més pacificat que hi
ha a Premià de Dalt. Mira si és pacificat que vostès hasta hi han fet un vídeo i han posat
un sofà allà al mig, i l’han pogut fer i ningú els ha dit re. Miri si n’és, de pacífic. Miri si
n’és, de pacífic.
Quan vostès estan en allà esperant i baixa algú, és l’únic puesto que els cotxes els
saluden i donen les gràcies per haver-lo deixat passar.
És el puesto que la gent corre menys i va més a poc a poc.
A veure, quan estem en aquí, estem no per un sol carrer, sinó que estem governant en
aquí per 10.400 persones. Aquell carrer és estret. Posar els ressalts, són complicats.
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Que s’ha fet un estudi, s’ha mirat i hi ha possibilitats de mirar si podem solucionar-ho
amb unes llums que avui en dia s’estan col·locant i s’estan posant molt, i la gent podrà,
si més no les veu i pensa que ha d’afluixar una miqueta, en allà pràcticament no hi fa
falta, però que s’hi posaran i que estan demanades per col·locar-les, sí, perquè si un va
a més de 30 s’adoni que va a 35.
El que sí també està avisada la policia en un moment determinat, que com agafi algun
cotxe, que n’hi haurà sempre per vies com aquesta, sempre hi ha l’incívic que provoca
aquests problemes, però aquest incívic és un 5, un 10%, no arriba, un 5%, vaig a dir, més
en aquell carrer, que el tinc més que vist i conegut.
Lo consiguient, si aquest 5% que són els que més es veuen i són els que provoquen el
problema, se’ls pot agafar i se’ls vol multar, segurament que se’n recordaran, perquè és
l’única manera que la gent respecti, tocant-los la butxaca.
Els bonys perjudiquen a molts, i no cal, és un 5% allà que pot córrer una miqueta, però
això, hi hagi bony o no hi hagi bony.
Els bonys a vegades el que fan és augmentar, posi’s vostè davant d’un bony, quedi-s’hi
una estona i veurà que quan el cotxe ha passat del bony, si anava a 30 per passar per
sobre el bony, quan surt accelera i surt a 60. En canvi, a lo millor està pujant per allà a
35-40 i passa normalment.
Fixi-s’hi, i llavors faci’m la pregunta, perquè no s’hi ha fixat mai, en això, segur.
Sàpiga que tots aquests ressalts petits, quan els passes a 100 no te n’enteres, i fas menys
malbé els amortiguadors. En canvi, si els fas a poc a poc, els amortiguadors se’n senten
més.
I això, els que ho saben i els que estan disposats a córrer ho fan igual, i a la Cisa també.
A la Cisa s’han posat una sèrie de coses però sempre hi ha algú que aquella gimcana li
agrada, i passa més de pressa, aquell n’aprendrà el dia que la policia li posi 500 euros de
multa. Lo demés, de totes maneres, hi ha un estudi fet, ja l’hi dic, per posar això, o per
fer una ratlla que separi una miqueta del vianant cap amunt, separi una miqueta tot, i
que no hi ha hagut accidents en aquell carrer.
Sr. Batlle: Vostè ha llegit l’escrit del diari d’aquest veí?
Sr. Font: Jo vaig llegir l’escrit al diari d’un senyor que va fer un escrit al diari, sí.
Sr. Batlle: Vostè diu que és un 5% que passa ràpid. Saps quants anys diu aquest veí que
fa aquest 5% que passa ràpid?
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Sr. Font: Jo en fa 68.
Sr. Batlle: És igual, vostè fa molts anys que està aquí. Però a part d’això, fa tres anys que
aquestes persones estan reclamant una solució. I aquesta solució no se’ls ha arribat a
fer. El títol ja d’entrada diu que el carrer no s’ho mereix, i la resta ha estat la contestació
aquesta. Ha estat la contestació per part de l'Ajuntament.
S’ho inventa, el veí?
Sr. Font: Escolti, miri, si vol que li digui una cosa, aquest senyor em va vindre a veure
una vegada per un mirall. Vale? I quan es va parlar del mirall, el mirall que s’havia de
posar, l'Ajuntament el que farà serà posar un mirall homologat. l'Ajuntament no posarà
un mirall que no estigui en condicions, que no estigui homologat.
En allà, aquell mirall no hi cap. Lo consiguient, no es pot posar, el mirall, en allà. Sí que
es pot tallar el carrer, per exemple, perquè no hi entrin cotxes, i s’acaba el problema.
Sr. Batlle: Però vostè el que ha de donar són solucions, i les solucions no passen per dir
que un carrer no s’ho mereix.
Sr. Font: Jo no ho he dit mai, això, vale?
Sr. Alcalde: Perdó, senyor Font...
Sr. Batlle: Doncs el veí menteix, llavors. Escriu una carta al diari mentint.
Sr. Alcalde: Escolteu un moment, senyor Font, senyor Batlle, si us plau.
Sr. Batlle: El que vostè ha de donar és una solució.
Sr. Alcalde: Si continuem així, us retiro la paraula.
Sr. Batlle: És el senyor Font, que s’ha alterat amb mi.
Sr. Font: Vostè m’està dient que jo he dit això, és mentida. Informi’s abans de fer la
pregunta, i aquí acabo les respostes ja amb vostè, i no em farà sortir de caselles, perquè
vostè m’està dient una mentida i no ho he dit mai. I aquest senyor l’he vist una vegada.
És més, no em ve ni a veure. Amb qui hagi parlat o qui li hagi dit o el que li hagi deixat
de dir és una altra història, però no em menteixi vostè amb un problema.
Sr. Batlle: Miri, jo crec que aquí estem per donar solucions. Allà hi ha un carrer sense
vorera, on és cert que els cotxes passen ràpid, vostè ho ha reconegut, hi ha un 5%, i
aquest 5% porta tres anys o més passant ràpid en allà.
Sr. Font: Escolti’m, que ja li he contestat.
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Sr. Batlle: Escolti, deixi’m acabar.
Sr. Alcalde: Senyor Font, deixem-ho ja.
Sr. Batlle: Un moment, acabo. Si realment no pot posar vostè un ressalt o no pot ficar el
mirall, parli amb ell, parli amb ell, doni solucions alternatives, això és el que li estan
dient. Això és el que li estan dient.
Sr. Alcalde: Vinga, jo crec que està prou debatut.
Sr. Font: Només un moment.
Sr. Alcalde: Última intervenció. Acabem, si us plau.
Sr. Font: Escolti, mai he tancat la porta a ningú que m’hagi vingut a veure, si més no al
contrari. Sempre la porta del meu despatx ha estat oberta per parlar i discutir. Altra cosa
és que a vegades no es vulgui sentir el que s’explica.
Sr. Batlle: Acabo la pregunta, perquè veig que tampoc no en traurem res.
Sr. Batlle: ”Es té pensat posar-ne en alguns altres indrets?”
Sr. Font: Ja li he dit que se n’han comprat sis més de berlinesos i es faran proves, i es
mirarà des d’un exterior allà on es poden col·locar. A part que hi ha un estudi de viabilitat
incorporat a dintre d’aquest any perquè es pugui fer l’estudi de viabilitat i a veure si es
pot el que convingui, a Premià de Dalt es farà.
Sr. Alcalde: Jo amb això també em faria una pregunta. Vosaltres, si governéssiu, faríeu
alguna intervenció contra un informe desfavorable d’un tècnic?
Sr. Batlle: Depèn, si això suposa posar la vida en risc.
Sr. Alcalde: Però tu creus que un tècnic qualificat posarà la vida en risc? O les mesures
que proposa un tècnic, faríeu cas als informes tècnics? De qualsevol tècnic de
l'Ajuntament.
Sr. Batlle: S’està posant la responsabilitat total als tècnics, jo crec que si el tècnic té part
de...
Sr. Alcalde: Si us interessa faríeu cas al tècnic i si no, no. Això és el que està dient.
Sr. Batlle: No, no és això. És a dir, si hi ha una queixa veïna constant i el tècnic diu que
allò és desfavorable, buscaria l’alternativa, almenys, i donar solucions alternatives als
veïns. Això és el que faria, i escoltar la gent.
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Sr. Alcalde: Això és el que estem fent. O sigui, hi ha els tècnics, o el tècnic municipal
d’aquesta àrea, com pot ser d’altres, que no veu viable aquesta, i el que buscarem, i aquí
amb el senyor Font ho estem treballant, per buscar també, com els metges, una segona
opinió, un altre tècnic, una altra persona, que pugui donar, no només en aquest aspecte,
sinó en tots els aspectes del poble. Però em sembla molt simple si el tècnic, m’interessa
el que diu el tècnic, li faig cas, i si no, no.
Aquí estem per fer cas als tècnics, des de la secretària a Intervenció, com a serveis
tècnics.
Sr. Batlle: Però molts cops es fan coses que sense voler es fan malament.
Sr. Alcalde: Amb informe negatiu del tècnic.
Sr. Batlle: Josep, fa anys vostès van fer un carril bici, quan el que haurien d’haver fet és
posar un ressalt allà on han ficat, a la Riereta, i fa 17 anys, i mira quina cicatriu porto
perquè em vaig estampar allà contra un cotxe.
Sr. Alcalde: Senyor Batlle...
Sr. Batlle: No, no, és a dir, si vostès haguessin fet les coses bé jo ara potser no estaria
així.
Sr. Alcalde: Un moment, em sembla...
Sr. Batlle: Hala no, les coses s’han de prevenir.
Sr. Alcalde: Escolta’m, senyor Batlle, si vol anar a veure drames, vagi al cine, de veritat.
De veritat, amb tot el respecte, jo crec que això està fora de lloc, i el que sí que farem,
jo mai he firmat cap, he fet cap actuació que no hi hagués l’informe favorable del tècnic.
Buscarem aquesta segona opinió per donar solució no només a aquest, sinó a altres
problemes que hi pugui haver al poble.
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA AL
SEGUIMENT DE LES PROPOSTES CONTRA L’LGTBIFÒBIA
Sr. García: “Quina és la situació actual de cadascuna de les mesures proposades i
aprovades de la moció que vam presentar en nom de l'Observatori contra l'Homofòbia?”
Només per contextualitzar, simplement per repassar, perquè hi ha coses que s’han anat
fent, n’hi ha algunes que s’han quedat més enrere, i una mica per fer el repàs i veure
cap on podem seguir avançant.
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Sra. Julià: Bé, doncs bona nit. Amb relació a aquesta moció, s’ha tirat endavant el tema
de la publicació en la web del link a l’observatori, seguim amb la formació en l’Institut i
en les escoles, i ens queda una mica pendent el tema de la formació del personal, es va
fer a principi de legislatura, es va fer una formació, i més encarada a la policia local.
I actualment seguim treballant en això, però des d’aquí, emplaço el proper Govern a
tenir en compte que la Regidoria d’Igualtat actualment penja de Serveis Socials i que es
pugui desprendre per poder fer un treball més específic, més digne, i més transversal a
tot l'Ajuntament. Això ajudaria molt, gràcies, bona nit.
Sr. García: A veure, i recollir el guant, perquè totalment d’acord amb això, amb aquesta
petició, i agrair això, els passos que s’han anat fent en aquest sentit, i sí que demanar
que també hi havia el tema de facilitar les denúncies de casos d’assetjament per
LGTBIfòbia, i de fer seguiment d’aquestes denúncies que hagin arribat a través de
l’observatori, no sé si hi ha hagut seguiment d’això, si ha quedat...
Sra. Julià: En principi hi ha seguiment, i en principi està inclòs en un protocol
d’assetjament intern de l'Ajuntament, que en breu serà públic.
17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA
RETIRADA DE PANCARTES
Sr. García: “Per què es va retirar la pancarta que hi havia al balcó de l’Ajuntament?”
Bé, aquesta feia referència al fet que quan la Junta Electoral va prohibir posar certes
pancartes en el balcó de l'Ajuntament, i en aquest cas volíem preguntar si realment calia
treure la pancarta que hi havia en el seu moment, ja que no era una pancarta tan
explícita de la llibertat presos polítics, em sembla que això sí que ho podem dir nosaltres,
sinó que era una pancarta més genèrica, llavors, si calia retirar aquesta pancarta o es va
prendre la decisió per un altre motiu.
Sr. Tintoré: Va ser exigència de la Junta Electoral.
Sr. García: Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé, en aquest moment ja donem el Ple per acabat.
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No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dona per finalitzada la sessió, essent les
21’45 hores del dia 13 de maig 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
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