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EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
SR. JOSEP FONT VIVES

REGIDOR

Mireia Boté i Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt

ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 11).2.- Despatx Oficial.DESENVOLUPAMENT LOCAL
3.- Aprovació del Reglament regulador d’establiments destinats a clubs de consumidors de
cànnabis i substàncies que puguin generar dependència.-

ECONOMIA I PROJECTES ESTRATÈGICS
4.- Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2020.5.- Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2018.OCUPACIÓ
6.- Aprovació del Conveni de delegació parcial de competències de l’Ajuntament de Premià
de Dalt a favor del Consell Comarcal del Maresme, per a la prestació del projecte
“Arranjament de les voreres als barris de Puig de Pedra i Casc Antic”, en el marc de la política
activa d’ocupació, programa treball i formación (2019-2021).-

PROMOCIÓ DE LA VILA
7.-Aprovació del Conveni de col·laboració i delegació de competències entre l’Ajuntament
de Premià de Dalt i el Consell Comarcal del Maresme, com a municipi afectat pel projecte
“L’herència del Maresme. Rutes turístiques del patrimoni cultural de la comarca”, a
cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER
2014-2020).-

MOCIONS
MOCIONS PRESENTADES CONJUNTAMENT PELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL I LA CRIDA PREMIÀ DE DALT

8.- Moció pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis i en
especial a Neus Català.9.- Moció de suport a totes les detingudes el 23 de setembre de 2019.MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS, PARTIDO DE LA
CIUDADANIA
10.- Moció per a l’obtenció del distintiu “SG City 50-50”.11.- Moció per a condemnar la violència i el terrorisme en democràcia.-

12.- INFORME DE REGIDORIES.HISENDA
-Donar compte del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012, en el segon
trimestre de 2019.

PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
13.- Prec relatiu a la instal·lació d’un banc per seure al carrer de les Texidores.14.- Prec relatiu als indicadors municipals.15.- Prec relatiu a noms de carrers i places.16.- Preguntes relatives al Jazz en la nit.17.- Preguntes relatives al CAP Caterina Albert.18.- Preguntes relatives al workout de la Petanca.19.- Preguntes relatives a l’Ulisses Fest 2019.20.- Pregunta relativa a l’escola Santa Anna.-

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs)
21.- Prec relatiu al pipican del carrer Marimon i carrer de la Selva.22.- Prec relatiu a la col·locació de senyals en el Passatge Sant Crist.23.- Pregunta relativa a la col·locació de la bandera estelada dins la Poma Bike Park.24.- Pregunta relativa al Pla Local de Seguretat de Premià de Dalt.-

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

ALCALDIA
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 11)
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016ddeb8
8e8c0009?startAt=91.0&endsAt=113.0
Ø Sotmesa l’acta número 11 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels
16 membres 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 21-10-2019
1. La Junta de Govern Local, en la sessió extraordinària del dia 2 de setembre de 2019, va
acordar la contractació, a l’empara del contracte laboral d’interinitat i a temps
complert, de la senyora Ariane Sotelo Aleixandre com a educadora infantil, en
substitució de la Sra. Lorena López Ruiz durant la seva reducció de jornada per guarda
legal d’un menor de 12 anys, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals des de l’1
d’octubre de 2019 i fins a la finalització de la reducció de jornada de la Sra. Lorena
López Ruiz.
2. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2019, va
acordar la contractació, a l’empara del contracte d’obra o servei de durada
determinada i d’interès social, de la senyora Montserrat Mansilla Martí, com a agent
cívic per dur a terme l’actuació professional “Agent cívic al barri I”, amb una dedicació
de 37,5 hores setmanals, des de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2019.

3. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2019, va
acordar la contractació, a l’empara del contracte d’obra o servei de durada
determinada, del senyor Marc Pujol Bartrès com a peó de jardineria, amb una dedicació
de 37,5 hores setmanals, des del dia 1 d’octubre de 2019 i fins el dia 31 de desembre
de 2019.
4. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2019, va
acordar la contractació, a l’empara del contracte laboral d’interinitat a temps complet,
de la senyora Pilar Carol Escala com a educadora infantil, en substitució de la Sra. Eva
Abad Muñoz, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals des de l’1 d’octubre de 2019,
fins a la cobertura de la plaça en la forma legalment establerta o fins a la seva
amortització.”
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016ddeb8
8e8c0009?startAt=113.0&endsAt=220.0
DESENVOLUPAMENT LOCAL
3. APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR D’ESTABLIMENTS DESTINATS A CLUBS DE
CONSUMIDORS DE CÀNNABIS I SUBSTÀNCIES QUE PUGUIN GENERAR DEPENDÈNCIA
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“L’Ajuntament de Premià de Dalt, considera necessari aprovar un Reglament regulador
d’establiments destinats a clubs de consumidors de cànnabis i substàncies que puguin
generar dependència de Premià de Dalt.
En data 24 de setembre de 2019, el Regidor de Desenvolupament Local va dictar una resolució
d’inici de l’expedient d’aprovació del Reglament regulador d’establiments destinats a clubs
de consumidors de cànnabis i substàncies que puguin generar dependència de Premià de
Dalt, i va resoldre constituir una Comissió d’Estudi encarregada de la redacció de
l’avantprojecte.
Un cop acabat el termini de consulta pública que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, sobre el procediment administratiu comú de les Administracions Públiques,
sense que s’hagi produït cap suggeriment per part de la ciutadania, aquesta Comissió, a
l’empara de l’article 62 del ROAS, ha donat per acabada la seva actuació i ha aprovat
l’avantprojecte de Reglament regulador d’establiments destinats a clubs de Consumidors
de cànnabis i substàncies que puguin generar dependència de Premià de Dalt.

La potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions Locals en els articles
4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local; 8.1.a) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
local de Catalunya i els articles 60 i següents del ROAS.
Vist el que estableixen els articles 22.2 d) i 49 de la LBRL, l’article 178 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i el 63 del ROAS quant a la tramitació del procediment d’aprovació de les
Ordenances Locals, indicant que la proposta del text normatiu s’ha de sotmetre a aprovació
inicial pel Ple, una vegada adoptada l’aprovació inicial s’ha de sotmetre l'expedient a
informació pública i audiència dels interessats pel termini mínim de trenta dies per a la
presentació de reclamacions i suggeriments. Posteriorment s’ha de procedir a la resolució de
totes les reclamacions i suggeriments presentades dins de termini i a la seva aprovació
definitiva pel Ple. En cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació
provisional s'entendrà elevat a definitiu, sense necessitat d’ulterior acord de la corporació.
L’ordenança no entrarà en vigor fins que no s’hagi procedit a la publicació íntegra del seu text
en el Butlletí Oficial de la Província.
Vist l’informe tècnic de data 8 d’octubre de 2019 emès pel Sr. Joan Riera Mas, enginyer
municipal.
Vist l’informe jurídic de data 9 d’octubre de 2019 emès per la Secretaria de la Corporació.
En virtut de les competències delegades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant el
Decret de data 26 de juny de 2019, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS:
1. APROVAR INICIALMENT el Reglament regulador d’establiments destinats a clubs de
consumidors de cànnabis i substàncies que puguin generar dependència de Premià
de Dalt, segons el redactat que s’adjunta a aquesta proposta com a Annex.
2. SOTMETRE l’esmentat Reglament a informació pública per a la formulació de
reclamacions i al·legacions, per un termini de TRENTA DIES HÀBILS, a través de la
inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB),
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
3. DETERMINAR que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en
cas de no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial del
Reglament esdevindrà a definitiva.”

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016ddeb8
8e8c0009?startAt=220.0&endsAt=422.0
Ø Sotmesa la proposta a votació, per 16 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC, CRIDA i
Cs) dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat
dels 16 membres presents.

ECONOMICA I PROJECTES ESTRATÈGICS
4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2020
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació
i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització
i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves
tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Vista la Memòria del regidor d’ Hisenda i l’ informe d’ Intervenció,
Vistes les competències que m’ han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’ Alcaldia d’ aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 26 de juny de 2019, es proposa
al Ple l’ adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm. 1. Impost sobre Béns Immobles
Ordenança Fiscal núm. 2. Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica
Ordenança Fiscal núm. 3 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres
Ordenança Fiscal núm. 5 Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança Fiscal núm. 14. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus
Ordenança Fiscal núm. 30. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de
béns de domini públic
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al BOP i a un diari de gran
difusió de la Província els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les
Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la publicació de l’ anunci d’ exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.

Tercer.- Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici
de 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de
la Província.”
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016ddeb8
8e8c0009?startAt=422.0&endsAt=1172.0
Ø Sotmesa la proposta a votació, per 11 vots a favor (JUNTS i PSC), 2 abstencions
(ERC-AM), i 3 vots en contra (CRIDA i Cs) dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

5. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“Format el Compte General de l’exercici 2018 de l’Ajuntament de Premià de Dalt amb la
documentació exigida per la normativa vigent.
Vist l’informe emès per la Intervenció en data 03 de juny de 2019 i el Dictamen de la
Comissió Especial de Comptes emès en data 15 de juliol de 2019.
Vis que s’ha exposat al públic i no s’han presentat reclamacions, objeccions o observacions.
Vistos els articles 208 a 212 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2012, de 5 de març, en quant a la formació, contingut,
rendició, publicitat i aprovació del compte general, així com les regles 44 a 51 de l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de
comptabilitat local.
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 26 de juny de 2019, es proposa
al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. APROVAR el Compte General de l’exercici 2018 amb tots els seus estats i comptes
anuals i annexos, en compliment del que disposa l’art. 212.4 del RDL 2/2004 de 5 de març
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Segon. REMETRE còpia del Compte General a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al
Tribunal de Cuentas, en compliment de l’art. 212 i 223 del RDL 2/2004.”
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016ddeb8
8e8c0009?startAt=1172.0&endsAt=2056.0

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 11 vots a favor (JUNTS i PSC), 2 abstencions
(ERC-AM), i 3 vots en contra (CRIDA i Cs) dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

OCUPACIÓ
6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES DE
L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME,
PER A LA PRESTACIÓ DEL PROJECTE “ARRANJAMENT DE LES VORERES ALS BARRIS DE
PUIG DE PEDRA I CASC ANTIC, EN EL MARC DE LA POLÍTICA ACTIVA D’OCUPACIÓ,
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ (2019-2021)
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“Per resolució del Regidor d’Ocupació de data 16 de setembre de 2019, l’Ajuntament de
Premià de Dalt es va adherir a la sol·licitud del Consell Comarcal del Maresme en la política
activa d’ocupació regulada per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball
i Formació, i la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria
per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions per al programa Treball i Formació, per
a l’execució del projecte no estructural, de caràcter públic i social, següent:
ORDRE
PRIORITAT

NOM
LÍNIA

Nº
PERFIL
PROFESSIONALS PROFESSIONAL

NOM DEL PROJECTE

1

PRGC12

1

Peó
construcció

Arranjament de les voreres
als barris de Puig de Pedra i
Casc Antic

2

PANP6

2

Peó
construcció

Arranjament de les voreres
als barris de Puig de Pedra i
Casc Antic

Vist que en data 23 de setembre d’enguany, el Consell Comarcal del Maresme ha notificat
a l’Ajuntament de Premià de Dalt la necessitat d’aprovació del conveni de la delegació
parcial de competències, per a l’execució del projectes en el marc de la política activa
d’ocupació del Programa Treball i Formació.
Vist que el primer punt del conveni, corresponent a l’objecte i actuacions a realitzar, indica
que l’Ajuntament de Premià de Dalt és titular de les competències pròpies en matèria
d’infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat, i que delega parcialment

aquesta competència en el Consell Comarcal del Maresme per a l’execució dels projectes
especificats.
Vist que la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya que s’atorga al Consell Comarcal
servirà per sufragar les despeses de contractació de les persones en situació d’atur que han
d’executar els projectes indicats anteriorment.
Vista la memòria tècnica justificativa emesa per la Tècnica del Servei d’Ocupació de la
Corporació, Sra. Virginia Merlos Carrasco, de data 30 de setembre d´enguany.
Vist l´informe jurídic favorable emès per la Secretaria de la Corporació de data 3 d´octubre
d´enguany.
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant decret de data 26 de juny de 2019, proposo al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el conveni i el seu annex de la delegació parcial de competències al
Consell Comarcal del Maresme, en matèria d’infraestructura viària i altres equipaments de
titularitat municipal, per a l’execució dels projectes següents, en el marc de la política
activa d’ocupació del programa Treball i Formació 201-2021 del Servei d’Ocupació de
Catalunya:
ORDRE
PRIORITAT

NOM
LÍNIA

Nº
PERFIL
PROFESSIONALS PROFESSIONAL

NOM DEL PROJECTE

1

PRGC12

1

Peó
construcció

Arranjament de les voreres
als barris de Puig de Pedra i
Casc Antic

2

PANP6

2

Peó
construcció

Arranjament de les voreres
als barris de Puig de Pedra i
Casc Antic

Segon.- FACULTAR al Sr. Josep Triadó i Bergés, Alcalde de l’Ajuntament de Premià de Dalt,
per a procedir a la signatura del corresponent conveni.
Tercer.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Quart- COMUNICAR l’adopció del present acord al Consell Comarcal del Maresme per al
seu coneixement i efectes.”
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016ddeb8
8e8c0009?startAt=2056.0&endsAt=2352.0

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 15 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC i CRIDA), i
1 abstenció (Cs) dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
PROMOCIÓ DE LA VILA
7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE
L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, COM A
MUNICIPI AFECTAT PEL PROJECTE “L’HERÈNCIA DEL MARESME. RUTES TURÍSTIQUES DEL
PATRIMONI CULTURAL DE LA COMARCA”, A COFINANÇAR PELS FONS EUROPEU DE
DESENVOLUPAMENT REGIONAL (PROGRAMA OPERATIU FEDER 2014-2020)
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“El Consell Comarcal del Maresme ha rebut l’atorgament del Programa Operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020, per desenvolupar el projecte “L’herència del Maresme. Rutes
Turístiques de Patrimoni Cultural de la comarca” que fixa el cost total del projecte en
2.630.854,86€ (abans d’IVA) i la subvenció del 50% per un import de 1.315.427,43€.
Les operacions a portar a terme amb el finançament del FEDER consisteixen, per una banda
en un projecte general de creació de 6 rutes turístiques temàtiques al llarg de la comarca,
programes singulars a municipis i per l’altra, la creació d’una plataforma digital per a la
difusió dels productes turístics creats, els ja existents i els futurs.
Pel que fa a de Premià de Dalt, el projecte general consisteix en la creació i senyalització
de 6 rutes turístiques, de les que el municipi participa en (llegat iberoromà, torres de guaita
i modernisme). En quant al projecte singular correspondria a la redacció del projecte
executiu d’obres d’adequació del poblat ibèric de la Cadira del Bisbe i la contractació de
l’execució de les obres d’Activació-Turístico-arqueològica del poblat ibèric de la Cadira del
Bisbe a Premià de Dalt. El programa FEDER no subvenciona ni la direcció d’obra (22.391,05
€) ni les despeses de gestió del projecte ( 4.117,74€) que han d’anar a càrrec de
l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2018 va autoritzar al Consell Comarcal
del Maresme, en el marc de la resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, de convocatòria
de finançament a les entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 del Programa Operatiu
FEDER de Catalunya 2014 i 2020, per actuar sobre els terrenys previstos en el projecte d’eix
6 del FEDER 2014-2020 objecte de sol·licitud de cofinançament, a efectes de l’execució de
dites actuacions, així com garantir el lliure accés durant tot el període de vigència del
FEDER.
Per tal d’establir els termes de col·laboració entre les dues entitats, el Consell Comarcal del
Maresme ha fet arribar en data 11 de juliol de 2019, el “Conveni de col·laboració i

delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de
Premià de Dalt, com a municipi afectat pel projecte “L’herència del Maresme. Rutes
Turístiques de Patrimoni Cultural de la comarca”, a cofinançar pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (Programa Operatiu FEDER 2014-2020)”.
El conveni té per objecte establir les obligacions i drets d’ambdues parts pel que fa a les
accions i tasques a implementar per a l’execució d’aquest projecte, i en especial, la
delegació de competències de l’Ajuntament de Premià de Dalt en favor del Consell
Comarcal del Maresme, els compromisos econòmics de l’ajuntament per finançar l’exercici
del Consell Comarcal i l’obligació d’aquest últim com a únic beneficiari de la subvenció, de
contractar i executar les operacions sense repercutir als municipis la part cofinançada del
Feder, un cop rebuda.
Vist que l’article onzè del conveni indica que l’Ajuntament de Premià de Dalt ha de delegar
les competències necessàries per la contractació de la redacció del projecte executiu
d’obres d’adequació del poblat ibèric de la Cadira del Bisbe i la contractació de l’execució
de les obres de “l’Activació turístico-arqueològica del poblat ibèric de la Cadira del Bisbe a
Premià de Dalt”.
Vist que el cost total del projecte és de 269.144,24€, tal i com es detalla al quadre adjunt:
Projecte general rutes i plataforma digital
Projecte singular l’Activació turístico-arqueològica del poblat ibèric de
la Cadira del Bisbe a Premià de Dalt” (Redacció projecte 20.954,18€ i
202.497,92€ per execució d’obra).
Direcció d’obra
Despeses gestió
Total

19.183,35 €
223.452,10 €
22.391,05€
4.117,74 €
269.144,24€

Vist que ni la direcció d’obra ni les despeses de gestió són subvencionables ( despeses gestió
4.117,74€ i direcció obra 22.391,05€).
Vist que el cofinançament FEDER és de 100.853,53€.
Vist que l’aportació municipal al projecte subvencionat del Consell Comarcal del Maresme
és de 168.290,71€.
Vist que l’obligació econòmica de l’Ajuntament de Premià de Dalt és avançar al Consell
Comarcal el finançament total de l’operació per import de 246.753,19€, atès que la direcció
d’obra l’ha de contractar directament l’Ajuntament de Premià de Dalt amb recursos propis,
d’acord amb els imports indicats a la clàusula dotzena del conveni, contra liquidació
presentada pel Consell Comarcal del Maresme , i en tres anualitats: al 2019 a la signatura
del present conveni, abans del 2 de febrer de 2020 i abans de l’1 de febrer de 2021.

Vist que l’ l’Ajuntament de Premià de Dalt s’ha de comprometre a avançar al Consell
Comarcal, el 100% del cost i a l’aprovació d’una despesa plurianual, amb els imports que
s’indiquen al quadre adjunt:
Anualitat

Import

Data pagament

2019

27.135€

A la signatura del conveni

2020

105.366,70€

Abans del 2 de febrer 2020

2021

114.251,49

Abans de l’1 de febrer 2021

Total

246.753,19€

Vist que l’ l’Ajuntament de Premià de Dalt ha de destinar al pressupost 2020 l’import de
22.391,05€ corresponent a la direcció d’obra.
Atès que l’autoritat de certificació del projecte FEDER farà efectiu el pagament al Consell
Comarcal del Maresme, com a entitat beneficiària, mitjançant una transferència bancària,
un cop les despeses hagin estat verificades declarades davant la Comissió Europea. El
Consell Comarcal justificarà totes les accions implementades per ell i finançades pels
ajuntaments i, un cop ingressada la subvenció, retornarà als ajuntaments la part que els
correspon d’aquesta subvenció (el 50% de les despeses, abans d’IVA), finançada per
l’Ajuntament, tret de les despeses de gestió que estan excloses de la subvenció.
Vista la memòria tècnica justificativa emesa per la Tècnica del Servei d’Ocupació de la
Corporació, Sra. Virginia Merlos Carrasco, en data 30 de setembre d´enguany.
Vist l´informe jurídic favorable emès per la Secretaria de la Corporació en data 2 d´octubre
d´enguany.
Vist l’informe d’intervenció de data 7 d´octubre d´enguany.
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant decret de data 26 de juny de 2019, proposo al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració i delegació de competències entre
l’Ajuntament de Premià de Dalt i el Consell Comarcal del Maresme, com a municipi afectat
pel projecte “L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la
comarca”, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa
operatiu FEDER 2014-2020) que consisteix en la creació de 6 rutes temàtiques al llarg de la
comarca, de les que Premià de Dalt participa en la del llegat iberoromà, torres de guaita i
modernisme , la creació d’una plataforma digital per a la difusió dels recursos turístics, la
contractació de la redacció del projecte executiu d’obres i la contractació de l’execució de
les obres del projecte d’Activació turísitico-arqueològica del poblat ibèric de la Cadira del
Bisbe a Premià de Dalt.

Segon.- APROVAR la despesa plurianual i la dotació pressupostària anual, amb els imports
que s’indiquen al quadre adjunt, i que s’hauran de transferir contra liquidació presentada
pel Consell Comarcal del Maresme en els dates indicades:
Anualitat

Import

Data pagament

2019

27.135€

A la signatura del conveni

2020

105.366,70€

Abans del 2 de febrer 2020

2021

114.251,49

Abans de l’1 de febrer 2021

Total

246.753,19€

Tercer.- FACULTAR al Sr. Josep Triadó i Bergés, Alcalde de l’Ajuntament de Premià de Dalt,
per a procedir a la signatura del corresponent conveni.
Quart.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè- COMUNICAR l’adopció del present acord al Consell Comarcal del Maresme per al
seu coneixement i efectes.”
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016ddeb8
8e8c0009?startAt=2352.0&endsAt=2928.0
Ø Sotmesa la proposta a votació, per 13 vots a favor (JUNTS, ERC-AM i PSC), 2
abstencions (CRIDA), i 1 vot en contra (Cs) dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
MOCIONS
MOCIONS PRESENTADES CONJUNTAMENT PELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL I LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
8. MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LES DONES DEPORTADES ALS CAMPS DE
CONCENTRACIÓ NAZIS I EN ESPECIAL A NEUS CATALÀ
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent:
“Entre 1939 i 1945 més de 9300 persones republicanes catalanes i espanyoles van passar
pels camps de concentració nazis. D'aquestes, prop de 5.200 van perdre la vida i unes
3.800 van aconseguir sobreviure. 334 figuren com a desaparegudes.

Els camps de concentració, alguns dels quals eren d’extermini, eren l’eina més
deshumanitzadora del nazisme, que va portar la mort i la destrucció arreu d'Europa.
L’objectiu d’aquests camps era la repressió i l’exclusió de la dissidència política de
sindicalistes d’esquerres, socialdemòcrates, comunistes, anarquistes, persones
republicanes, demòcrates i resistents antifeixistes en general– i l’extermini del poble jueu
a Europa, de l’ètnia gitana, de persones homosexuals, persones amb diversitat funcional i
persones pertanyents a confessions religioses que no encaixaven amb l’ideari nazi, etc.
Aquest també va ser el cas de moltes persones republicanes catalanes i espanyoles, que
amb l'inici de la Segona Guerra Mundial van ser tractades com a apàtrides i algunes de
les quals van acabar deportades a camps de treball forçat i extermini nazi.
El camp de concentració de Ravensbrück, va ser l’únic pensat i dissenyat per a dones i
infants, i hi van morir 92.000 persones. És el camp on van fer cap la majoria de les dones
republicanes catalanes. Dones, que han estat silenciades per la història i que se’ls hauria
de donar més visibilitat socialment i donar a conèixer millor les seves biografies i, en
alguns casos, fins i tot rescatar els seus noms.
L’any 2005, es va crear l’associació l’Amical de Ravensbrück amb l’objectiu de donar a
conèixer i transmetre el llegat de les deportades. A través d’algunes dones supervivents,
hem pogut conèixer quina va ser la realitat de tantes dones en aquells camps de
concentració i recuperar-ne la memòria, dignificar les seves lluites i sobretot donar-les a
conèixer a les noves generacions, per tal que mai més, enlloc, contra ningú, es repeteixi
aquesta barbàrie.
Dues d’aquestes dones són la Neus Català, i la Conxita Grangé.
Neus Català va viure un temps a Premià de Dalt. Es va fer càrrec de cent vuitanta dos nens
refugiats acollits a Les Acàcies. Va lluitar a favor de la República i en contra del feixisme
al nostre país i després a França, com a resistent, fins que la van deportar el 1944 a un
camp de la mort, concretament al camp de dones de Ravensbrück i, posteriorment al
camp de Flossenbürg.. Va sobreviure i va seguir lluitant contra l’oblit i demanant justícia.
El passat sis d’octubre va fer cent quatre anys que va néixer.

La Neus va ser presidenta de l’Amical Ravensbrück des de la seva fundació (2005). Creu de
Sant Jordi (2005), Medalla d’Or al mèrit cívic de l’Ajuntament de Barcelona (2014) i
Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (2015). El 2016 Premià de Dalt li va concedir
la Medalla d’Honor al Mèrit Social. La Neus ens va deixar el passat 14 d’abril de 2019,
als Guiamets, el seu poble natal.
Conxita Grangé, l’última supervivent catalana dels camps de concentració nazis. Va rebre
moltes condecoracions al llarg de la seva vida, la Legió d’Honor de la República francesa,
la Medalla al Mèrit Nacional, la Creu de Guerra, la Medalla de la Resistència i la Medalla
Militar. Conxita ens va deixar el 27 d’agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc, la ciutat on
va viure i on va retornar després del seu internament al camp de Ravensbrück.
Totes dues van dedicar els seus anys de vida després de l’alliberament a recuperar la
memòria de les dones deportades, defensar el paper actiu de les dones com a
combatents i republicanes actives durant la Guerra Civil i el franquisme a favor de la
llibertat i la democràcia, i van realitzar moltes conferències per transmetre el seu llegat
a les generacions més joves.
Atès que el foment de la memòria democràtica és essencial com a eina de dignificació i
record per a les persones que han sigut víctimes de guerres, pogroms o persecucions
diverses per raons ètniques, ideològiques, religioses o de qualsevol tipus, és necessari
crear espais de memòria, ja que són una eina imprescindible per fer pedagogia dels
valors de la pau, de la tolerància i del respecte, en especial a les generacions més joves.
Sense obviar que és una forma d’acomplir les resolucions de l’ONU referents a Veritat,
Justícia i Reparació i Garanties de No Repetició.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC Premià de Dalt – Acord Municipal,
proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents
ACORDS
PRIMER.- Acordar que es posi el nom de Neus Català en un carrer o espai municipal, amb
la major immediatesa possible.
SEGON.- Que s’instal·li una placa on s’expliqui la seva biografia i faci menció a la resta
de dones de Ravensbrück, seguint els procediments establerts i els criteris que marca la
Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial Democràtic, i una pedra de topada a l’entrada
de la finca de Can Tries, avui rebatejada Can Castelldaura.

TERCER.- Realitzar campanyes de difusió sobre la vida i dificultats de les dones als
camps nazis, com el cas de Neus Català, així mateix com d’altres dones deportades i
perseguides pel feixisme.
QUART.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya i a l’associació
Amical de Ravensbrück.”
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016dde
b88e8c0009?startAt=2928.0&endsAt=3160.0
Ø A proposta d’ALCALDIA, S’ACORDA RETIRAR la present moció.
9. MOCIÓ DE SUPORT A TOTES LES DETINGUDES EL 23 DE SETEMBRE DE 2019
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent:
“Dilluns 23 de setembre de l’any 2019 ens vam llevar, un cop més, amb la noticia d’una
operació repressiva contra el moviment independentista català on es detenia a 9
persones i es registraven domicilis a Sabadell, Mollet del Vallès, Cerdanyola del Vallès,
Santa Perpètua de la Mogoda, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Torelló i Gurb.
A les 9 persones independentistes se les acusa de terrorisme, rebel·lió i tinença
d’explosius sense tenir-ne cap prova, i a 7 d’elles se les ha empresonat preventivament
amb múltiples irregularitats denunciades. Una operació orquestrada per l’Audiència
Nacional espanyola, l’antic Tribunal de Orden Público d’època franquista i el cos militar
de la Guàrdia Civil, i mediatitzada pels grans mitjans de comunicació.
Els Ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania. Entre els seus
objectius, hi ha l’obligació de vetllar per a que es respectin els drets i deures de les
persones. En aquest sentit, una de les vies per aconseguir-ho és fomentant la participació
i la convivència entre les veïnes i veïns, creant o facilitant la creació dels elements que
afavoreixin l'expressió de les diverses idees que es donen en el si de tot municipi.
Alhora, és altament preocupant l’estat d’excepció que vivim als Països Catalans en
general, i a Catalunya en concret. Ja fa anys que l’estat espanyol, mitjançant tots els seus
tentacles, ha engegat un procés repressiu contra el moviment independentista.
L’empresonament de Jordi Sánchez, aleshores President de l’Assemblea Nacional
Catalana, i Jordi Cuixart, President d’Òmnium Cultural el 16 d’octubre de 2017 van
marcar un clar punt d’inflexió en l’estratègia repressiva de l’estat espanyol. Ambdós
continuen presos, juntament amb la Presidenta del Parlament de Catalunya Carme
Forcadell, i els membres del govern Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim
Forn, Jordi Turull i Jordi Rull, sense oblidar les exiliades polítiques que aquest procés

repressiu ha generat: Anna Gabriel, Marta Rovira, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Antoni
Comín, Lluís Puig i Carles Puigdemont. Més endavant, els processos oberts contra Adrià
Carrasco, veí d'Esplugues de Llobregat, i Tamara Carrasco, veïna de Viladecans, el mes
d’abril de 2018, als quals pretenien vincular amb els delictes de rebel·lió, sedició i
integració en organització terrorista van esdevenir un cas paradigmàtic de la repressió
estatal vers l’independentisme d’arrel popular. Cal recordar que malgrat les seves causes
segueixen obertes, mesos després de l’operatiu es van retirar els càrrecs més greus. El
mal, tanmateix, ja estava fet.
El mateix modus operandi d’aquell dimarts 10 d’abril de 2018, quan la Guàrdia Civil va
posar en marxa una operació contra els CDR, i Adrià Carrasco va veure’s forçat a l’exili i
Tamara Carrasco fou detinguda, s’ha repetit el dilluns 23 de setembre de 2019. Així,
Adrià i Tamara Carrasco són el clar precedent de l'operació d’aquest 23 de setembre de
la Guàrdia Civil al Vallès i Osona. En aquesta ocasió, nou militants independentistes han
estat detingudes acusades de voler cometre atemptats amb explosius. Sis d’elles a les
comarca del Vallès Occidental, dues al Vallès Oriental i una a Osona. De nou, l'Audiència
Nacional fa una de les seves operacions "preventives", en paraules de la pròpia Delegada
del Govern Espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Tanmateix, el dret penal no pot ser
mai preventiu perquè es basa en fets passats i no pas en fantasies de futur. Com en el
cas de l'Adrià i la Tamara o en casos anteriors com l’operació Dixan, l'operació Piñata,
els 3 de Gràcia o l'operació Pandora contra moviments anarquistes, amb les detencions
d'aquest setembre de 2019 estem davant, un altre cop, d’un muntatge policial, com ho
van ser, i així s’ha demostrat, els altres casos enumerats.
Així doncs, denunciem la criminalització de la dissidència, la construcció de relats ficticis
i la voluntat d’inocular la por entre la població. Pocs dies abans del segon aniversari de
l’1-O i la més que probable publicació de les sentències del judici del Tribunal Suprem,
l’Estat espanyol ha tornat a treure’s la careta i mostrar la seva autèntica columna
vertebral: la negació de drets.
És evident que les actuals vinculacions delictives estan, de nou, lligades a una campanya
d’atac i criminalització dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i dels seus
membres, que pretén crear un marc per poder legitimar la repressió i posar-los al punt
de mira de la persecució política per poder justificar, també, la persecució judicial. No hi
ha hagut miraments en inventar per part de determinats mitjans de comunicació relats
interessadament exagerats amb l'afany de criminalitzar. Alhora, també és evident que
l’actuació policial del 23 de setembre té clars objectius polítics. A les portes de les
sentències del judici contra els presos polítics l’operació estatal contra l’independentisme
té com a objectiu fomentar la por i, amb ella, la desmobilització popular. En d’altres
paraules, l’objectiu és esmicolar la dissidència política.

Com a institució que volem democràtica i propera als veïns i veïnes, no podem mirar cap
a un altre costat davant l’abús de l’Estat. De la mateixa manera que ens manifestem
quan ens escanya econòmicament o limita l’autonomia local, també és important
manifestar-nos quan es vulneren drets fonamentals i s’aplica la força i el poder judicial
per reprimir l’adversari polític i es pretén generar falsos relats de violència terrorista.
I existeix també la possibilitat -i és una sospita plenament justificada- que a tot plegat
s’hi sumi la voluntat de poder formular una acusació per terrorisme -inventada i, per
tant, sense cap prova- que podria reactivar les euroordres posant alguns dels exiliats (o
tots) a disposició de la justícia espanyola de manera automàtica i immediata. No
debades, des del minut zero, l’Estat espanyol s’ha afanyat a crear un relat de violència
que ara fa un salt qualitatiu important. No oblidem que ja el ministre Rubalcaba
declarava (o amenaçava) que estaven disposats a pagar el preu més alt imaginat, per
totes les il·legalitats que l’Estat pogués cometre amb l’objectiu d’impedir la
independència de Catalunya.
PROPOSEM AL PLE ADOPTAR ELS SEGÜENTS ACORDS:
1. Defensem com a forma d'acció política absolutament legítima, la protesta, les
mobilitzacions, la desobediència civil, resistent i no violenta, pròpia d'una democràcia
madura.
2. Rebutgem les actuacions policials desplegades el 23 de setembre al Vallès Occidental,
Vallès Oriental i Osona, així com les actuacions judicials que mantenen 7 de les
detingudes en presó preventiva.
3. Exigim a la Fiscalia la llibertat immediata de les detingudes i la retirada de tots els
càrrecs que, de manera evident, no s'ajusten a la naturalesa de les protestes ciutadanes
en les que poden haver participat.
4. Exigim a l’Audiència Nacional que sobresegui l'expedient per la naturalesa
desmesurada de les acusacions.
5. Mostrar el suport de l’ajuntament amb els detinguts, expressar la solidaritat amb el
seu patiment i garantir el nostre compromís a fer costat als grups de suport per recolzar
les detingudes, així com les seves famílies i amistats.
6. Denunciem l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra activistes independentistes.

7. Comunicar aquests acords als grups polítics i a la mesa del Parlament de Catalunya,
al President de la Generalitat, al Conseller d'Interior de la Generalitat, al president del
govern de l'Estat espanyol i als afectats i afectades.”
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016dde
b88e8c0009?startAt=3160.0&endsAt=4509.0
Ø Sotmesa la moció a votació, per 13 vots a favor (JUNTS, ERC-AM i CRIDA) i 3 vots
en contra (PSC i Cs) dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS, PARTIDO DE LA
CIUDADANIA
10. MOCIÓ PER A L’OBTENCIÓ DEL DISTINTIU “SG CITY 50-50”
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent:
“EXPOSICION DE MOTIVOS:
Ciutadans está comprometido en la lucha por la igualdad de género y es por ello que
instamos al Ayuntamiento de Premià de Dalt,a la obtención del distintito de la Norma
SG CITY 50-50.
Es la primera Norma de ámbito internacional que permite implantar un sistema de
gestión para evaluar y certificar el compromiso de los gobiernos municipales a favor de
la igualdad de género. Además, impulsa, promueve y pone a disposición de los
municipios una herramienta que favorece la integración de la perspectiva de género en
las políticas y actuaciones de la administración local. La Norma SG City, se ha diseñado
de acuerdo con las competencias municipales, la normativa nacional y los mandatos y
tratados internacionales en relación con los derechos humanos de las mujeres, el
desarrollo humano, las ciudades y el cambio climático.
Mediante un proceso de certificación, Premià de Dalt obtendría el Distintivo por la
Igualdad de Género. Se trata del primer sello de cualificación y reconocimiento público a
favor de la igualdad de género en el ámbito municipal. Reconoce y motiva los esfuerzos
de los gobiernos locales para mejorar su eficacia, eficiencia y calidad en la
implementación de la transversalidad de la perspectiva de género en la gobernanza
municipal. Obteniendo el Distintivo, el municipio refuerza su liderazgo y se convierte en

un agente de cambio con compromiso político y estratégico a favor de la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres. Además, participa de un proceso de mejora continua
que le permite un avance constante y progresivo hacia la igualdad a través de los
compromisos que propone la Norma y que son elegidos y aceptados por el propio
municipio.
Este distintivo da reconocimiento público al gobierno municipal. Fortalece el liderazgo
institucional mediante el trabajo colaborativo. Favorece la transparencia y la rendición
de cuentas. Contribuye a revertir las desigualdades de género y promueve el desarrollo
humano sostenible. Facilita la integración de la perspectiva de género en las políticas
públicas municipales. Garantiza el alineamiento con la normativa y el análisis de las
desigualdades de género. Ayuda a corregir prácticas discriminatorias y relaciones de
poder injustas. Mejora las competencias de gestión municipal y potencia las capacidades
técnicas y política para la igualdad.
Las evaluaciones del proceso de certificación se llevan a cabo a través de las entidades
homologadas por empresas Certificadora de la Generalitat de Catalunya, y será la
Regiduría de Igualdad del Ayuntamiento de Premià de Dalt, quién escoja la entidad
evaluadora. Obtenidos los informes realizados por estas entidades, la Asociación
determina la obtención del distintivo y lo certifica. Pasados los dos años de ejecución, se
realiza la evaluación y validación del plan de compromisos. Si supera la evaluación, el
municipio definirá nuevos compromisos y obtendrá la renovación del distintivo, lo que
impulsará un proceso de mejora continua.
La Norma SG City, tiene como finalidad social la de impulsar el ejercicio y defensa de los
derechos humanos de las mujeres, derechos reconocidos y garantizados en la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) y se compromete a trabajar por el cumplimiento de los objetivos marcados en
la Plataforma de Acción de Beijing y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas, incorporando en su metodología de trabajo la integración de la
perspectiva de género en sus sistemas de gestión para favorecer la construcción de
sociedades más justas e igualitarias.
Es por ello que desde Ciutadans, creemos en la necesidad de la obtención de este
distintivo en Premià de Dalt, que implica y compromete a nuestro Ayuntamiento y todas
las instituciones y entidades locales, a acelerar cambios y avanzar a favor de la igualdad
efectiva de mujeres y hombres. La distinción SG CITY 50-50 tiene como misión impulsar
mecanismos que favorezcan el desarrollo e implementación de la legislación a favor a de
la igualdad de género, promover espacios donde se escucha, se canaliza, se conciertan y

se ejecutan las voluntades y aspiraciones de las personas, garantizando la igualdad a
nivel de acceso a las oportunidades y control de los recursos.
Desde Ciutadans, lideramos el reto para que nuestro municipio se convierta en motor de
cambio en la transformación de las pautas, normas y prácticas culturales y sociales de
forma que permitan conseguir el hito de la igualdad de género y el respeto y la protección
de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, como ya hicieran otros municipios
de nuestro alrededor.
ACUERDOS:
1.- Instar al Ayuntamiento de Premià de Dalt a la adhesión a la Norma del Distintivo SG
City 50-50, usando las gestiones necesarias hasta su obtención
2.- Una vez obtenido el Distintivo, se publique en la Web del Ayuntamiento y se
comunique a todas las entidades que luchan por la igualdad de género, entidades
culturales, deportivas y educativas de nuestro municipio.
3.- Que este acuerdo de Pleno, sea trasladado al Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya.”
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016dde
b88e8c0009?startAt=4509.0&endsAt=4996.0
Ø Sotmesa la moció a votació, per 3 vots a favor (ERC-AM i Cs), 2 abstencions
(CRIDA), i 11 vots en contra (JUNTS i PSC) dels 16 membres presents.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.
11. MOCIÓ PER A CONDEMNAR LA VIOLÈNCIA I EL TERRORISME EN DEMOCRÀCIA
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent:
“EXPOSICION DE MOTIVOS:
En los últimas días se han puesto de manifiesto una serie de investigaciones ordenadas
por la Audiencia Nacional en el marco de las investigaciones centradas en las acciones
violentas que presuntamente estarían preparando una serie de personas relacionadas
con el mundo radical independentista y los denominados CDR (Comités de Defensa de la
República) coincidiendo con el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017
y la cercanía de las sentencias judiciales a los líderes políticos independentistas presos y
de entidades independentistas, acusados de cometer un golpe a la democracia.

Unas operaciones que han sido ejecutadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado (FCSE), y en concreto por la Guardia Civil, después de varios meses de
investigación y que han conseguido evitar que estas acciones violentas se llevaran cabo
produciendo males mayores. En contraposición, las formaciones independentistas han
pedido la retirada de la presencia de la Guardia Civil de Cataluña, en un acto más de gran
irresponsabilidad ante la situación actual de falta de convivencia que se vive en Cataluña.
Actualmente, la presencia de las FCSE en Cataluña es absolutamente necesaria y
conveniente, tal y como se ha demostrado con la ejecución de la Operación Judas. Es
inconcebible el acoso que recibe la Guardia Civil en Cataluña por parte de las fuerzas
independentistas y su entorno, poniendo en riesgo y mermando la seguridad y la
convivencia de todos los catalanes.
Desde las instituciones democráticas que emanan directamente de la Constitución
Española, como el Parlament de Cataluña, Diputaciones Provinciales, Consejos
Comarcales y Ayuntamientos, estamos asistiendo por parte de los partidos separatistas
a la aprobación de resoluciones expresamente declaradas ilegales por el Tribunal
Constitucional y de mociones que superan con creces las competencias de estos
organismos y que atentan directamente contra el Estado de Derecho y la democracia.
Muchos de estos actos antidemocráticos realizados desde las propias instituciones son
una consecuencia de la realización y formalización de una serie de pactos de gobierno
entre algunas formaciones políticas presuntamente constitucionalistas con los partidos
independentistas, consecuencia del resultado de las últimas elecciones municipales
celebradas el pasado mes de mayo y de la consiguiente constitución de los Consejos
Comarcales y las Diputaciones Provinciales. Muchos de estos pactos podrían haberse
evitado y haber dejado a estas formaciones independentistas sin muchas cuotas de
poder de las que disfrutan en la actualidad. Es imprescindible que de forma inmediata
estas formaciones vuelvan al constitucionalismo y a la democracia rompiendo estos
pactos de gobierno en estas instituciones y conformando nuevas mayorías respetuosas
con las leyes y con la democracia.
Nuestro objetivo como representantes públicos es el de defender a todos aquellos
catalanes que se sienten amenazados frente a los que con sus actitudes y hechos alientan
y aplauden a los presuntamente terroristas. Como representantes de la sociedad,
escogidos democráticamente a través de las urnas, tenemos que estar del lado de
aquellos que defienden sus derechos y libertades frente a aquellos que pretenden
imponer su modelo de sociedad por la fuerza y de forma totalitaria.
Desde los partidos independentistas y de la izquierda radical se está produciendo un
blanqueamiento y lavado de imagen de líderes procedentes del terrorismo, algunos de

ellos condenados por estas causas o por haber cometido atentados y asesinatos, con el
consiguiente ejemplo negativo para el conjunto de la sociedad, a través de este supuesto
liderazgo moral de aquellos que quieren imponer sus ideas totalitarias a través del terror,
sin mostrar ningún respeto por la vida humana y sin mostrar ningún tipo de
arrepentimiento por estos hechos al no haber pedido perdón nunca por ello.
El ensalzamiento de estos líderes políticos procedentes del entorno del terrorismo supone
y constituye un blanqueamiento de la violencia y de los métodos terroristas, de la misma
manera que lo constituyen la realización y firma de pactos con estas organizaciones y
formaciones políticas que no han condenado el terrorismo y se niegan a hacerlo, o
incluso, los jalean o alientan en las instituciones democráticas o fuera de ellas. Estas
actitudes y hechos suponen una denigración y una falta de respeto de la memoria de las
víctimas del terrorismo y de sus familiares. Estas actitudes y hechos recuerdan al régimen
del terror, opresión y de profundas heridas que dejó el terrorismo en la sociedad vasca y
española durante tantos años, y que de ninguna manera ni modo podemos permitir que
se instale y se normalice en Cataluña, siendo una responsabilidad de los representantes
públicos y del conjunto de la sociedad.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) insta al Ayuntamiento de Premià de
Dalt a la adopción de los siguientes acuerdos:
1- Declarar que la violencia y el terrorismo nunca son métodos en democracia para
alcanzar objetivos políticos y proclamar que el deber de todos los demócratas es el de
condenar su uso con independencia de las circunstancias.
2- Rechazar el acoso que está recibiendo la Guardia Civil en Cataluña por parte de las
fuerzas independentistas y agradecer la labor que realiza garantizando la seguridad y la
convivencia de todos los catalanes.
3- Condenar la irresponsable actitud de algunos políticos que persisten en buscar la
división, la radicalización y el cuestionamiento de las instituciones del Estado y de la
vigencia del Estado democrático de Derecho.”
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016dde
b88e8c0009?startAt=4996.0&endsAt=5766.0
Ø Sotmesa la moció a votació, per 1 vot a favor (Cs), i 15 vots en contra (JUNTS,
ERC-AM, PSC i CRIDA), dels 16 membres presents.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.

12. INFORME DE REGIDORIES
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016dde
b88e8c0009?startAt=5766.0&endsAt=5831.0

PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
13. PREC RELATIU A LA INSTAL·LACIÓ D’UN BANC PER SEURE AL CARRER DE LES
TEIXIDORES
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016dde
b88e8c0009?startAt=5831.0&endsAt=5885.0
14. PREC RELATIU ALS INDICADORS MUNICIPALS
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016dde
b88e8c0009?startAt=5885.0&endsAt=5946.0
15. PREC RELATIU A NOMS DE CARRERS I PLACES
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016dde
b88e8c0009?startAt=5946.0&endsAt=5988.0
16. PREGUNTES RELATIVES AL JAZZ EN LA NIT
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016dde
b88e8c0009?startAt=5988.0&endsAt=6347.0
17. PREGUNTES RELATIVES AL CAP CATERINA ALBERT
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016dde
b88e8c0009?startAt=6347.0&endsAt=6408.0
18. PREGUNTES RELATIVES AL WORKOUT DE LA PETANCA
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016dde
b88e8c0009?startAt=6408.0&endsAt=6614.0

19. PREGUNTES RELATIVES A L’ULISSES FEST 2019
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016dde
b88e8c0009?startAt=6614.0&endsAt=6875.0
20. PREGUNTA RELATIVA A L’ESCOLA SANTA ANNA
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016dde
b88e8c0009?startAt=6875.0&endsAt=6902.0
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs)
21. PREC RELATIU AL PIPICAN DEL CARRER MARIMON I CARRER DE LA SELVA
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016dde
b88e8c0009?startAt=6902.0&endsAt=6953.0
22. PREC RELATIU A LA COL·LOCACIÓ DE SENYALS EN EL PASSATGE SANT CRIST
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016dde
b88e8c0009?startAt=6953.0&endsAt=7019.0
23. PREGUNTA RELATIVA A LA COL·LOCACIÓ DE LA BANDERA ESTELADA DINS LA
POMA BIKE PARK
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016dde
b88e8c0009?startAt=7019.0&endsAt=7083.0
24. PREGUNTA RELATIVA AL PLA LOCAL DE SEGURETAT DE PREMIÀ DE DALT
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856dddd78c016dde
b88e8c0009?startAt=7083.0&endsAt=null

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent
les 21’45 hores del dia 21 d’octubre de 2019, de tot el que s’ha dit jo com a Secretari
accidental, en dono fe.

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

La Secretària
Mireia Boté Massagué

Vistiplau
L’Alcalde
Sr. Josep Triadó i Bergés

