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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La Sra. Secretària inicia la sessió:
Bon dia. Sessió pública plenària.
L'objecte d’aquesta sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament de Premià de
Dalt, a la vista dels resultats que es van produir el passat dia 26 de maig de 2019, data
de celebració de les votacions per a la renovació de la totalitat dels membres de les
Corporacions Locals.
El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la
legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions següents:
a) Constitució de la Mesa d'edat formada pels Regidors o Regidores electes de
major i menor edat presents en aquest acte.
b) Acreditació dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d'edat,
mitjançant la presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral de
Zona i el Document Nacional d'Identitat.
c) Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista
d'acatament de la Constitució.
d) Elecció de l'Alcalde o Alcaldessa de la Vila.
En aquest acte es troba a disposició de tots els Regidors i Regidores electes la
documentació exigida per l'article 36 del Reglament d’Organització Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre que consta de l’acta d’arqueig, justificants d’existències en metàl·lic o valors
de l’Ajuntament dipositats en la Caixa Municipal i en Entitats Bancàries, així com la
documentació relativa a l’Inventari del Patrimoni Municipal.
Acte seguit es procedeix a formar la Mesa d'edat. Es convida el Sr. Josep Font i Vives i el
Sr. Alejandro Costa Urigoitia a que s’incorporin a la taula, actuant com a president de la
Mesa el Sr. Josep Font i Vives i com a vocal el Sr. Alejandro Costa Urigoitia. Com a
Secretària, la Secretària de la Corporació.
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Sr. Font: Bon dia. Es declara oberta la sessió per a la constitució de l'Ajuntament de
Premià de Dalt. Té la paraula la senyora Secretària a l'objecte d'anar cridant, de forma
individualitzada, cada Regidor i Regidora electa, als efectes d'acreditar la seva
personalitat.
Sra. Secretària:
SR. JOSEP TRIADÓ BERGÉS
SRA. JOSI DURAN CUTILLAS
SR. CARLES A. MEDINA VILALTA
SRA. ISABEL SOLA RUIZ
SR. RAMON GOLART ÁVILA
SRA. MARTA BOSCH LAFUENTE
SR. MARC TINTORÉ SERRA
SR. JULI GINER ARROYO
SRA. CLARA BONET OLTRA
SR. JOAQUIM FORNÉS FIOL
SRA. INMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SR. GINÉS MARÍN MARÍN
SR. JAUME BATLLE CASTRO
SR. CARLOS GARCÍA ÁBALOS
SR. DAVID EXPÓSITO PEÑALVER
Sra. Secretària: Existeix el quòrum suficient per a la celebració de la sessió.
Sr. Font: Un cop comprovades les credencials de tots els Regidors i Regidores electes, si
existeix algun Regidor o Regidora a qui afecti alguna de les causes d'incompatibilitat
previstes en l’article 177 i 178 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, i altra
legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest moment.
Sra. Secretària: En compliment del que preveu l’article 75.7 de la Llei de Bases de Règim
Local, llei 7/85 de 2 d’abril, informo que tots els regidors i regidores presents en aquest
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acte, han presentat la Declaració sobre possibles causes d’incompatibilitat i sobre
qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així
com la declaració sobre els seus Béns patrimonials i de la participació en societats de tot
tipus, amb informació de les societats participades i de les liquidacions dels impostos
sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas, Societats per a la seva inscripció al Registre de
Interessos, requisit imprescindible per a la presa de possessió del càrrec de Regidor o
Regidora i per a la participació en l’elecció de l’Alcalde.
Sr. Font: Seguidament, es procedirà a la formulació del jurament o promesa
d'acatament de la Constitució legalment exigit, i se sol·licita que per la senyora
Secretària General es procedeixi a la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa,
llegint, de forma individualitzada, els noms de tots els Regidors i Regidores electes.
La Sra. Secretària procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o promesa establerta
pel Reial Decret 707/79 de 5 d’abril, el text literal de la qual és el següent:
“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT
LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR O REGIDORA DE AJUNTAMENT DE PREMIÀ
DE DALT AMB LLEIALTAT AL REI I RESPECTAR I FER RESPECTAR LA CONSTITUCIÓ I
L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA?”
A continuació la Sra. Secretària procedeix a nomenar cada un dels Regidors i Regidores,
els quals, d’un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la Constitució i a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de la següent manera:
Contestant

SR. JOSEP TRIADÓ BERGÉS

SÍ, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL

Contestant

SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA

SÍ, JURO AMB FIDELITAT I SERVEI A
PREMIÀ DE DALT I CATALUNYA

Contestant

SRA. JOSI DURAN CUTILLAS

SÍ, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL

Contestant

SR. CARLES MEDINA VILALTA

SÍ HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL, I
PER EXPRESSIÓ DEMOCRÀTICA DE LA
VOLUNTAT CIUTADANA MANIFESTO EL
MEU COMPROMÍS AMB ELS VALORS DE LA
REPÚBLICA CATALANA I DECLARO QUE
CONTINUARÉ TREBALLANT PER LA
CONSTRUCCIÓ
D’UNA
CATALUNYA
POLÍTICAMENT LLIURE, SOCIALMENT
JUSTA, ECONÒMICAMENT PRÒSPERA I
TERRITORIALMENT EQUILIBRADA

Contestant

SRA. ISABEL SOLA RUIZ

SÍ, HO PROMETO
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Contestant

SR. RAMON GOLART ÁVILA

SÍ, HO PROMETO

Contestant

SRA. MARTA BOSCH LAFUENTE

SÍ, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL

Contestant

SR. MARC TINTORÉ SERRA

SÍ, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL

Contestant

SR. JULI GINER ARROYO

SÍ, HO PROMETO

Contestant

SR. JOSEP FONT VIVES

SÍ, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL.
PER L’EXPRESSIÓ DEMOCRÀTICA DE LA
VOLUNTAT CIUTADANA, MANIFESTO EL
FERM COMPROMÍS AMB ELS VALORS DE
LA REPÚBLICA CATALANA, I DECLARO QUE
CONTINUARÉ TREBALLANT EN LA
CONSTITUCIÓ D’UNA NOVA CATALUNYA
POLÍTICAMENT LLIURE I SOCIALMENT
JUSTA, ECONÒMICAMENT PRÒSPERA I
TERRITORIALMENT EQUILIBRADA

Contestant

SRA. CLARA BONET OLTRA

SÍ, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL

Contestant

SR. JOAQUIM FORNÉS FIOL

SÍ, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL, I
ALHORA
MANIFESTO
EL
MEU
COMPROMÍS AMB LA DEMOCRÀCIA I PER
LA CONSTRUCCIÓ D’UNA REPÚBLICA
CATALANA
LLIURE,
D’ESQUERRES,
SOCIALMENT JUSTA, COMPROMESA AMB
EL MEDI AMBIENT, I EN CONTRA DE LA
VIOLÈNCIA I LA REPRESSIÓ

Contestant

SRA. IMMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

SÍ, HO PROMETO

Contestant

SR. GINÉS MARÍN MARÍN

SÍ, HO PROMETO

Contestant

SR. JAUME BATLLE DE CASTRO

SÍ, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL I
PER PODER SERVIR EL POBLE QUE M’HA
ESCOLLIT,
ÚNIC
DIPOSITARI
DE
SOBIRANIA, PERÒ SENSE RENUNCIAR MAI
ALS PRINCIPIS REPUBLICANS NI AL DRET A
LA INDEPENDÈNCIA DEL MEU POBLE

Contestant

SR. CARLOS GARCÍA ÁBALOS

SÍ, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL
FINS QUE IMPLEMENTEM LA REPÚBLICA
DE L’1 D’OCTUBRE, I PROMETO SERVIR
AMB HONESTEDAT I TRANSPARÈNCIA ELS
VEÏNS I LES VEÏNES DE PREMIÀ DE DALT,
RETORNANT-VOS LA VEU I EL PODER MÉS
ENLLÀ D’UN VOT CADA QUATRE ANYS, I
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LLUITANT PER LA IGUALTAT I LA JUSTÍCIA
SOCIAL
Contestant

SR. DAVID EXPÓSITO PEÑALVER

SÍ, LO PROMETO

Sr. Expósito: Una cuestión de orden, Señora Secretaria, me gustaría que quedara
reflejado en el acta todas las fórmulas realizadas en la constitución del Ayuntamiento,
ya que el tribunal constitucional no permite este tipo de fórmula.
Sr. Costa: Es demana silenci.
Sr. Font: Silenci, si us plau.
Sra. Secretària: A petició del regidor de Ciutadans, prendrem nota dins de l’acta de la
seva intervenció. En qualsevol cas, la Mesa d’edat considera que la presa de possessió
ara mateix és correcta, per tant es podrà procedir a la votació de l’Alcalde.
Sr. Font: Es declara constituït el nou Ajuntament de Premià de Dalt i que a continuació
es procedirà a l'elecció de l'Alcalde de la Vila. Té la paraula la senyora Secretària, amb
l'objecte d'explicar el procediment d'elecció d'aquest.
Sra. Secretària: De conformitat amb el procediment previst per l'article 196 de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General, el procediment per a l’elecció de l’Alcalde és el
següent:
Poden ser candidats tots els Regidors i Regidores que encapçalin les seves corresponents
llistes electorals. Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots, serà proclamat Alcalde
electe. Si cap d’ells obté la majoria absoluta, serà proclamat Alcalde el regidor que
encapçali la llista que hagi obtingut el major nombre de vots populars en el municipi a
les darreres eleccions. Per a l’elecció de l’Alcalde s’utilitzarà el sistema de votació
secreta, mitjançant la formulació del vot a través de paperetes que es dipositaran a
l’urna.
Artículo 196.
En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde,
de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas.
Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es
proclamado electo. (9 vots)
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Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el concejal que
encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el
correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.
Sr. Font: Quins Regidors i Regidores que encapçalin les seves corresponents llistes
presenten candidatura?
Té la paraula el Cap de llista de JUNTS PER PREMIÀ DE DALT – NOU IMPULS
(JUNTS) Contesta el Sr. Triadó i Bergés. “Sí, presento”.
Té la paraula el Cap de llista d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC).
Contesta el Sr. Josep Font Vives. “Sí, presento”.
Té la paraula el Cap de llista del PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC) –
CANDIDATURA DE PROCÉS. Contesta La Sra. Immaculada Fernández Martínez: “No
presentem candidatura”.
Té la paraula el Cap de llista CRIDA PREMIÀ DE DALT- ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA. Contesta el Sr. Jaume Batlle de Castro: “Com a representant de la Crida,
sí, presento”.
Té la paraula el Cap de llista de CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.
Contesta el Sr. David Expósito Peñalver: “Sí, presento”.
Queden proclamades les candidatures següents:
-

JUNTS PER PREMIÀ DE DALT-NOU IMPULS

-

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL

-

CRIDA PREMIÀ DE DALT-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA

-

CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA

Seguidament, els Regidors i Regidores poden dipositar el seu vot a l’urna. La Sra.
Secretària té la paraula.
Sra. Secretària:
•
•
•
•
•

Sr. Josep Triadó Bergés
Sra. Josi Duran Cutillas
Sr. Carles A. Medina Vilalta
Sra. Isabel Sola Ruiz
Sr. Ramon Golart Ávila
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sra. Marta Bosch Lafuente
Sr. Marc Tintoré Serra
Sr. Juli Giner Arroyo
Sra. Clara Bonet Oltra
Sr. Joaquim Fornés Fiol
Sra. Immaculada Fernández Martínez
Sr. Ginés Marín Marín
Sr. Jaume Batlle de Castro
Sr. Carlos García Ábalos
Sr. David Expósito Peñalver
Sr. Alejandro Costa Urigoitia
Sr. Josep Font Vives

Una vegada efectuada la votació es procedeix a realitzar l’escrutini, el resultat del qual,
que és anunciat pel President de la Mesa d’edat, és el següent:

CANDITATS

VOTS OBTINGUTS

Sr. Josep Triadó Bergés (JUNTS)

11

Sr. Josep Font Vives (ERC-AM)

3

Sr. Jaume Batlle de Castro (CPD-AMUNT)

2

Sr. David Expósito Peñalver (Cs)

1

Vots en blanc: 0
Vots nuls: 0
Sr. Font: Havent obtingut la majoria absoluta dels vots emesos pels membres d’aquesta
Corporació Municipal, i de conformitat amb el que preveu l’article 196.b de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General, queda proclamat Alcalde de l'Ajuntament de
Premià de Dalt, el Regidor senyor Josep Triadó i Bergés.
Sr. Costa: De conformitat amb el que preveuen els articles 18 del Reial Decret Legislatiu
781/86 de 18 d’abril i l’article 40 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
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qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, prego al Sr. Josep Triadó i Bergés, que s’aixequi per procedir a l’acceptació del
càrrec.
Sr. Josep Triadó i Bergés accepta vostè el càrrec d'Alcalde de Premià de Dalt?
Sr. Triadó: Sí, l’accepto.
Sr. Costa: Prego a la Senyora Secretària que procedeixi a la lectura de la fórmula de
jurament o promesa d'acatament a la Constitució.
Sra. Secretària: Sr. Josep Triadó i Bergés, jureu o prometeu per la vostra consciència i
honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de l'Ajuntament de Premià
de Dalt, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya?
Sr. Triadó: Sí, ho prometo, per imperatiu legal.
Sra. Secretària: De conformitat amb el que preveuen els articles 9 i 22 del Reglament de
protocol i distincions de l’Ajuntament, tots els regidors electes de la Corporació tenen
dret a rebre com a símbol distintiu, la insígnia d’or.
A continuació es farà entrega de la insígnia als nous regidors electes de l’Ajuntament:
-Sra. Isabel Sola Ruiz
-Sr. Ramon Golart Ávila
-Sra. Marta Bosch Lafuente
-Sr. Juli Giner Arroyo
-Sra. Clara Bonet Oltra
-Sr. Joaquim Fornés Fiol
-Sr. David Expósito Peñalver
Sra. Secretària: Pot vostè ocupar la Presidència.
Sr. Triadó: Molt bon dia a tots i totes. Moltes gràcies per haver vingut. En primer lloc
vull donar pas als portaveus dels diferents grups, de menor a major, en aquests cas,
primer, senyor Expósito, per part de Ciutadans.
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Sr. Expósito: Gracias, señor Alcalde. Señor Alcalde, Regidores, Regidoras, Secretaria,
funcionarios del Ayuntamiento y público presente, gracias por vuestra presencia hoy
aquí en este Pleno de constitución.
Enhorabuena, también, al señor Alcalde por su victoria en estas elecciones municipales,
y desearle el mayor acierto en estos próximos años.
Muchas gracias a mis amigos, a mi familia, a mi mujer Nieves, a mi hijo Iker, por su
paciencia y por su ayuda en estos meses, que no han sido nada fáciles, y han sido muchas
horas fuera de casa, reuniones, pero ellos han sabido entender que el trabajo realizado
ha merecido la pena y tengo todo su apoyo en esta nueva etapa que empieza hoy.
Gracias a mis padres por todo lo que me han dado en esta vida, pero por desgracia hoy
no los puedo tener cerca. Mis padres han decidido volver a Jaén porque no aguantaban
más que se llamaran colonos, bestias taradas, ignorantes o personas miserables
culturalmente.
Sr. Alcalde: Si us plau, us demano el màxim de respecte per les paraules, encara que no
ens agradin. Aquí estem en un Ple lliure i som un poble democràtic i acceptem que
tothom digui el que cregui, sempre amb el respecte. Si us plau, acabi.
Sr. Expósito: Como decía, desde aquí les envío un fuerte abrazo y desde esta silla
lucharemos para que esto no vuelva a suceder a ninguna familia más. Muchas gracias
también a los afiliados y simpatizantes, y al equipo de Ciudadanos de Premià de Dalt,
por asistir, por este estupendo trabajo y esfuerzo que han realizado de forma
desinteresada en los últimos cuatro años, y hacer que hoy tengamos voz en el
Ayuntamiento para trabajar por el bien común.
Nos hemos quedado a trece votos de un regidor más. Pero tranquilos, que en próximos
años estaremos más personas aquí arriba porque vamos a seguir creciendo.
Gracias a los 476 votantes que el pasado día 26 votaron a Ciutadans y que desde aquí
recogemos su confianza para luchar, trabajar por un Premià de Dalt mejor para todos y
sin excluir a nadie.
Os aseguro que ser de Ciutadans en Premià de Dalt no es nada fácil, ni tendremos un
ambiente fácil. A muchos de mis compañeros y compañeras se les ha negado el saludo
o eliminado de algunos grupos de las redes sociales por el simple hecho de no ser del
mismo pensamiento. Es por ello y por los 476 vecinos que nos han dado su confianza
por lo que hoy me siento orgulloso de poderos representar y dar voz a los que han
intentado silenciarnos.
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Pero no lo vamos a tener nada fácil; en Premià de Dalt, el clima político que se respira
es complicado. Solo hay que ver lo rápido que han colocado un adorno en la fachada del
Ayuntamiento.
A estos partidos y a los que se ponen de perfil, hay que recordarles que el Ayuntamiento
es de todos, las farolas son de todos, las rotondas son de todos, las fiestas populares son
de todos. Ràdio Premià de Dalt es de todos. Y que no se pueden apropiar como si fuera
su cortijo.
Solo hay que ver hoy la fórmula de nuestro Alcalde, que ha repetido dos veces “por
imperativo legal”. Esto no representa lo que es una alcaldía.
Pero vamos a ser valientes, vamos a dar voz a estos vecinos que nos han votado y se han
sentido olvidados y apartados por los que han gobernado últimamente.
Desde hoy Ciutadans tiene el fuerte compromiso de trabajar por el bien común de todo
el municipio y de sus vecinos, tengan el apellido que tengan, vivan en un barrio o en
otro, como si llevan dos semanas viviendo en Premià de Dalt. Para Ciutadans no hay
ciudadanos ni de primera ni de segunda.
Y este contrato que tenemos con todos ellos no caerá en saco roto.
Desde Ciutadans queremos que los vecinos nos acompañéis en esta andadura política y
seáis críticos con mi partido y especialmente conmigo, ya que somos servidores públicos
al servicio del pueblo, somos vuestra voz en el Ayuntamiento, y que venimos con ilusión,
con muchas ganas y esfuerzo para mejorar vuestro día a día, y nos da igual el esfuerzo
que tengamos que hacer para llegar a ello.
Vamos a trabajar para que Premià de Dalt sea el municipio referente del Maresme, y
que sea el mejor sitio para vivir y formar una familia.
Lucharemos para cuidar a nuestra gente mayor, vigilaremos que la gestión de nuestro
dinero sea de forma trasparente. Que nadie se quede por el camino en esta época de
crisis que aún dura, con unos servicios sociales atentos a las necesidades de las personas.
Que haya un plan de seguridad y contar con una policía local con personal y recursos
suficientes.
Defenderemos los valores que hicieron grande este partido, como la libertad, la
democracia, el respeto a la ley y la igualdad entre hombres y mujeres.
Y para acabar, quiero recordarle al señor Alcalde que cada vez que tome una decisión
sea acertada y que piense en todos sus vecinos.
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Muchas gracias por su atención.
Sr. Alcalde: Molt bé, passo la paraula a la Crida Premià de Dalt.
Sr. Batlle: Moltes gràcies. Ràpid ha passat el temps des que el 2015 ens presentàvem a
les eleccions municipals per primera vegada, amb un objectiu clar: donar una opció de
canvi polític i social al nostre municipi.
Estem contents i contentes de veure com aquesta proposta avança i creix a pas ferm
després de la tasca realitzada tots aquests quatre anys.
Han estat moltes les propostes fetes tot i que no tantes les aprovades per l’Equip de
Govern.
Malgrat això, hem treballat, hem treballat promovent campanyes i protocols contra les
agressions masclistes, jornades pels drets de les persones LGTB. Hem sortit als carrers
per demanar el dret i llibertat del nostre poble a ser lliures.
Hem estat al costat de les entitats, de la xarxa d’habitatge, i ens hem organitzat per
defensar la natura d’aquells qui fan diners tot destruint-la.
I seguim fins aquí, fins a aconseguir un nou Premià més just, que compti realment amb
totes les persones.
En segon lloc, felicitar tothom pels resultats obtinguts, especialment Junts per Premià
de Dalt.
Benvinguts a l’oposició, als nous i als qui torneu. Esperem, malgrat les diferències,
sobretot amb alguns, trobar punts de cordialitat en la voluntat de la millora del nostre
municipi, i amb alguns, potser, doncs trobar aquell punt per treballar conjuntament.
D’acord amb la nostra manera i la visió de la nostra manera d’entendre la política,
convidar l’Equip de Govern a abandonar la retòrica de guanyadors, perquè no hi ha un
equip polític guanyador, sinó que hi ha un partit polític que ha obtingut més vots, i com
a conseqüència més representació a l'Ajuntament.
Pot semblar un joc de paraules, però la veritat va força més enllà. Presentar-se, ser
votades i ser escollides ens converteix en representants de tothom. Participar en unes
eleccions implica, doncs, la disponibilitat de servir el conjunt de la població en la seva
totalitat.
Recordem que de les disset persones regidores som en conjunt i en part representants
de totes i cadascuna de les veïnes de Premià de Dalt, i per tant en restem al seu servei.
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Malgrat això, també entenem que la participació va més enllà d’emetre un vot en una
urna cada quatre anys. I per aquest motiu, des de Crida seguim reclamant una
participació activa i real.
Així, seguirem reclamant, com hem fet fins ara, el retorn de la paraula dels veïns i veïnes
al finalitzar el Ple; uns pressupostos oberts i participatius, i unes parets de vidre realment
transparents que permetin fiscalitzar l’acció de Govern a veïns i a l’oposició.
Seguirem proposant, treballant dins i fora l'Ajuntament per aconseguir un millor Premià
de Dalt.
Com em van dir una vegada, no per parlar més es diuen més coses, així que m’agradaria
finalitzar donant les gràcies a les 565 persones que ens han fet confiança, a les que no i
a les que vindran.
Seguim amb quatre peus a l'Ajuntament i amb tot un equip al carrer.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé.
Té la paraula el Partit Socialista de Catalunya.
Sra. Fernández: Hola, bon dia a tothom, senyor Alcalde, senyors regidors, públic.
Bé, la voluntat popular expressada aquestes eleccions municipals, d’això es desprèn una
conclusió inequívocament clara, i és que pràcticament la majoria del vot ha anat a una
sola formació.
Per tant, primer de tot, i en nom del nostre grup, felicitar en Josep Triadó i el seu equip
pels resultats obtinguts.
I també felicitar als regidors i regidores que avui assumeixen aquesta condició de
servidors públics, ja sigui al Govern o a l’oposició. A tots i a totes els desitgem molta sort
i encert en l’exercici de la seva responsabilitat amb la ciutadania.
I també vull expressar el nostre agraïment als regidors i regidores sortints, per la tasca
que han realitzat els quatre anys passats, i especialment agrair la feina dels nostres
companys i amics, el Jaume Casas, que va començar la legislatura amb nosaltres, i en
Paco Monleón, que l’ha acabada.
Moltes gràcies a tots dos i a la resta de regidors sortints.

13

Bé, com he dit abans, els vots que ha rebut l’equip de la formació de Junts per Premià
de Dalt han sigut aclaparadors, i ha recollit, pensem nosaltres, una bona part dels vots
d’altres formacions.
Per tant, això vol dir que molta gent ha votat el que representa un candidat, en Josep
Triadó, i la seva llista. Sens dubte, ha estat un vot en clau totalment municipalista, i que
no ha passat arreu del territori proper.
Això, senyor Triadó, senyor Alcalde, el fet que bona part de la gent d’aquest poble t’hagi
votat a tu i a la teva llista, això és una circumstància que s’ha de saber gestionar amb
molta responsabilitat.
Nosaltres hem entès que en aquestes circumstàncies, i donat el percentatge de vot de
la resta de partits, presentar una candidatura a l’Alcaldia no tenia cap sentit.
I bé, el que m’agradaria és parlar no del passat, del que hem fet els quatre anys passats,
sinó dels propers quatre anys.
De tota la informació que han rebut tota la campanya electoral hem vist moltes
propostes generalistes, altres més concretes. Nosaltres hem presentat propostes molt
concretes, per solucions. Aquestes propostes venen d’escoltar els nostres veïns, de
passejar pel poble, de traslladar els problemes que els veïns ens han dit que hi havia, i
intentar proposar una solució.
Segurament hem coincidit en algunes d’estes propostes amb vosaltres, amb la resta de
partits, i nosaltres, el que fem és oferir-nos a treballar en aquestes propostes, en
aquestes solucions, sumant i posant sobre la taula totes les idees de forma transversal.
Creiem que els veïns de Premià de Dalt mereixen que tots posem el millor de nosaltres
en resoldre els seus problemes i millorar el seu dia a dia.
També és veritat que hi ha propostes que no compartim, no perquè no creguem en elles,
sinó que simplement hem detectat problemes diferents, i per això ens agradaria, des del
PSC de Premià de Dalt, valorar-les conjuntament amb tots els regidors i regidores, i fer,
entre tots, aquells que també ho creguin, un Premià de Dalt que és el que nosaltres
volem, que és el que els nostres veïns volen, que no és altre que un Premià de Dalt on
dintre de quatre anys totes les persones que hi vivim siguem més felices i vivint millor.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Passo la paraula a Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal.
Sr. Font: Gràcies, senyor Alcalde.
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Bon dia a tothom, i moltes gràcies per l’assistència que hi ha avui en aquest Ple.
Avui acabem una legislatura que des d’Esquerra hem de dir que ens sentim molt satisfets
de la feina feta i hem estat dos regidors, l’Emma i jo mateix.
Hem treballat pel dia a dia i pel futur de Premià de Dalt amb moltes ganes i amb molta
il·lusió. És difícil explicar la feina des de la nostra posició, però sí que estem convençuts
que la resta de l’Equip de Govern ho sap prou bé.
Com no pot ser d'una altra manera, agrair la col·laboració dels 140 treballadors de
l'Ajuntament sense excepcions, en especial els que han estat sota les nostres regidories,
com Serveis Tècnics, Brigada, Policia, Cultura, Equip de Recursos Humans, Intervenció,
Tresoreria, i, com no, Secretaria, sempre amb aquelles ganes d’ajudar per poder tirar les
coses endavant, buscant les solucions.
Gràcies a tots.
Ara iniciem una altra legislatura diferent. Ho fem des de l’oposició i amb les mateixes
ganes de servir a Premià de Dalt, sent coherents amb la nostra ideologia d’esquerres,
servint el ciutadà, sigui d’on sigui, defensant la República, els nostres presos polítics i
exiliats, per un poble i un país millor.
Només ens queda agrair als veïns la confiança dipositada en Esquerra, doncs hem passat
a ser la segona força política amb tres regidors, la Clara i el Quim, i jo mateix.
No us defraudarem, portem noves energies i moltes ganes de complir.
Donar les gràcies a tots els regidors que avui ens deixen i deixen el càrrec, i la benvinguda
als que entren de nou.
Al nou Govern, desitjar-li molta sort. Ara tenen un temps tranquil mentre s’acaba tot el
que està engegat. Després els queda una tasca molt difícil, que és saber administrar una
majoria absoluta, que no és pas gens fàcil.
Aquí no hi ha excuses. Sort a tots.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Bé, passo la paraula al portaveu de Junts per Premià de Dalt - Nou Impuls,
Carles Medina.
Sr. Medina: Bon dia.
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Primer de tot, agrair totes les paraules de tots els portaveus, i els vots rebuts a la
candidatura del nostre nou Alcalde.
També, primer de tot, vull donar les gràcies al nostre Alcalde per fer-me la confiança que
sigui el portaveu del Govern a la legislatura que avui iniciem. Espero estar a l’alçada de
l’anterior portaveu, en Marc Tintoré, i poder facilitar, en la mesura de les meves
possibilitats, la tasca a tots els companys regidors.
En segon lloc, volem dir-vos que el nostre grup, Junts per Premià de Dalt - Nou Impuls,
vol agrair a tots els ciutadans i ciutadanes de Premià de Dalt la confiança que ens han
dipositat donant-nos una majoria tan àmplia.
Dir-vos que estarem a l’alçada d’aquesta nova responsabilitat que ens honora.
Els nous regidors del nostre grup iniciem aquesta legislatura amb la voluntat de
desenvolupar la totalitat del nostre programa electoral, però també amb obertura als
altres grups polítics. Esperem que la voluntat de construir un Premià de Dalt millor per
totes i tots ens permeti treballar plegats. En el consens i la col·laboració ens trobareu
sempre.
En tercer lloc, com a electes, no podem deixar de denunciar que no a tot arreu les
persones escollides democràticament poden iniciar el seu càrrec, i que en el Congrés, el
Senat, l'Ajuntament de Barcelona o el Parlament Europeu s’estan vulnerant o intentant
vulnerar drets fonamentals. Per a ells, tota la nostra solidaritat i suport.
I per acabar, volem felicitar el nostre Alcalde, Josep Triadó i Bergés, per revalidar
l’Alcaldia i encapçalar aquesta nova legislatura tan il·lusionant.
A tots els membres de la Corporació per l’ajut rebut, agrair la feina feta als regidors que
han deixat el càrrec, i felicitar i encoratjar tots els nous que s’incorporen, desitjant-los
tot l’encert possible.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Bé, moltes gràcies a tots i a totes, per estar aquí. Vull agrair a tot el poble
de Premià de Dalt, a tots i totes els que m’han votat i els que no, perquè a Premià de
Dalt, com a tot arreu, votar és democràcia, i no és cap tipus de delicte. I aquesta voluntat
expressada per les urnes està aquí entre nosaltres.
I, com bé deia en Carles, l’administrarem com hem de fer, de manera bona, bona i
centrant-nos sempre en els problemes i les necessitats de Premià de Dalt.
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I vull agrair també al meu partit, a Junts per Premià de Dalt, la confiança que em va
dipositar per encapçalar aquesta llista, i al Sabí Rom, com a president, en concret.
També vull agrair a tota la gent del Nou Impuls, que això del Nou Impuls molta gent m’ho
preguntava, què és el Nou Impuls. Doncs el Nou Impuls és un grup de persones de
diferents barris, de diferents edats, en què ens ha unit el que és Premià de Dalt. I això
també és la força d’aquesta candidatura, la força de la unió de gent de diferents barris
que no es coneixien entre ells, molts d’ells, i hem fet tots una pinya, i gràcies a això,
gràcies a tots i cadascun de vosaltres, avui estem aquí.
Jo no tinc referents polítics que són molt llunyans. Com bé sabeu, els meus referents
polítics, els meus referents en fer política, són gent com l’Arturo Roig, com l’Arturo, com
l’Enric Gasol, com el Jaume Riera, o com l’Andreu Mairal. Són gent que avui ja no estan
aquí entre nosaltres, però van servir de referents amb la seva estima i la seva implicació
en el nostre poble. O què dir del Pere Planas, o dels exalcaldes, que avui està aquí, que
vull agrair tant al Manel Rodríguez, o al Joan Baliarda, que em va donar l’oportunitat
d’estar aquí, i estic aquí doncs en gran part, que encara recordo quan em vas dir que
això de l'Ajuntament eren dues tardes i poca cosa més. Aquell dia... encara el recordo.
I en especial també vull agrair a la meva família, que avui estan aquí. En primer lloc als
meus avis. Els meus avis, que de ben jovenets van venir, una d’un poblet de Guadalajara
i l’altre d’un poblet d’Aragó, van venir amb una mà al davant i una mà al darrere, a fer
vida, i a partir d’aquí fer de masovers, i des d’una mà al davant i al darrere, doncs amb
sacrifici, i el meu avi em va donar la primera feina, que és treballar en el mercat
ambulant, de cada dia anar carregant caixes, i així vam començar. Aquesta humilitat que
tinc, doncs gràcies a vosaltres.
Agrair, com no, als meus germans, que sempre estem allà, sempre, qualsevol problema
estem allà.
Als meus pares, la meva mare, també, va tirar endavant la família, la botiga. Doncs bé,
tot el que tenim s’ho ha guanyat amb sacrifici i esforç. Com no, el meu pare, el meu pare,
44 anys a l'Ajuntament, jo t’acompanyava a arreglar tots els problemes que hi havia pel
poble, quan era petit, perquè, clar, a totes hores doncs hi havia problemes, doncs allà
estava, i gràcies a tu, doncs també aquesta estima pel poble i pel servei del poble.
I la meva dona, també, quatre anys més. Gràcies per la paciència, per la paciència que
tens amb mi. Intentaré portar-ho millor, perquè també els meus fills, la Carla i l’Èric,
encara que l’Èric no em fa cas, sempre està... ja fa així.
Intentaré estar més amb vosaltres, intentaré combinar-ho, aquí n’hi ha uns quants,
també, que poden fer feina, no només he de fer-la jo.
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I res, moltes gràcies a tots perquè soc el que soc gràcies a cadascun de vosaltres, la
diferent gent que m’heu donat suport.
I fa quatre anys vaig dir dues paraules: compromís i diàleg.
Compromís amb el poble, compromís amb Premià de Dalt, compromís amb totes i
cadascuna de les persones del nostre poble i totes les seves necessitats. Volem un poble,
aquest Nou Impuls que hem de donar a Premià de Dalt és perquè, d’una bona situació
que creiem que tenim, volem encara millorar.
Volem un poble encara més solidari, encara més saludable, encara més sostenible,
encara més segur, i encara més solvent.
Tenim, volem Premià de Dalt, com deia, al centre de tot, centrat en les necessitats dels
veïns i les veïnes.
I el diàleg, que el diàleg, jo crec que hem sigut l'Ajuntament que hem tingut més gent
participant de l’acció de Govern. I tot i tenir majoria absoluta la voluntat és no governar
sols, seguir i agafar aquesta confiança amb cadascuna de les persones i en el lloc que
sigui cadascú de vosaltres pugui participar de l’acció de Govern.
Tenim un programa, hem fet un procés participatiu durant aquest temps, abans de fer
un programa, i aquest programa és el que han votat la majoria d’habitants de Premià de
Dalt. I aquest programa serà la base, i el que us demano, que tots i cadascun de vosaltres,
tant els que esteu aquí com a regidors, com els que esteu aquí, que ens ajudeu a
enriquir-lo, ens ajudeu a millorar-lo.
També, per altra banda, volem contribuir, des del nostre granet de sorra, a tenir una
societat cada dia millor, una societat cada dia més justa, que aquests violadors que
violen les nostres filles, o aquests lladres que roben les nostres cases, estiguin a la presó,
i no hi hagi gent pacífica, en aquests moments, que està passant al revés.
També volem una societat més igualitària, i seguirem doncs l’impuls que va donar en
aquest aspecte la Magda Julià com a regidora, doncs en aquest aspecte d’igualtat, doncs
que creiem que és la línia a seguir.
I, com us deia, hem de treballar tots junts per donar aquest Nou Impuls a Premià de Dalt.
Us convido a tots i a totes a participar i estic a partir d’ara, i com sempre, a la vostra
disposició.
I, com sempre dic, hem fet molt i tenim molt per fer.
Moltes gràcies.
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I en aquest punt s’aixeca la sessió, moltes gràcies.

No havent preguntes ni més assumptes a tractar, l’Alcalde, dóna per finalitzada la sessió,
essent les 13’30 hores del dia 15 de juny de 2019, de tot el que s’ha dit jo com a
Secretària, en dono fe.

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

La Secretària

L’Alcalde

Mireia Boté Massagué

Josep Triadó Bergés
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