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

• Número: 15/2019 
• Caràcter: Ordinària  
• Convocatòria: Primera 
• Data: 18 de novembre de 2019 
• Horari: de 19’30h a 21’30h 
• Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament, situada a la plaça de la Fàbrica, 1 

 
 
MEMBRES ASSISTENTS: 
 
SR. JOSEP TRIADÓ BERGÉS     ALCALDE 
SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA                                           1r. TINENT D’ALCALDE 
SR. CARLES A. MEDINA VILALTA    2n. TINENT D’ALCALDE 
SRA. JOSI DURAN CUTILLAS     3a. TINENT D’ALCALDE 
SR. MARC TINTORÉ SERRA      4a. TINENT D’ALCALDE 
SRA. ISABEL SOLA RUIZ                                                               REGIDORA 
SR. RAMON GOLART ÁVILA      REGIDOR 
SRA. MARTA BOSCH LAFUENTE    REGIDORA 
SR. JULIÁN GINER ARROYO     REGIDOR 
SR. JOSEP FONT VIVES                                                                 REGIDOR 
SRA. CLARA BONET OLTRA      REGIDORA 
SR. JOAQUIM FORNÉS FIOL     REGIDOR 
SRA. INMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ    REGIDORA 
SR. GINÉS MARÍN MARÍN      REGIDOR 
SR. JAUME BATLLE DE CASTRO                                                  REGIDOR 
SR. CARLOS GARCÍA ABALOS                                                      REGIDOR 
SR. DAVID EXPOSITO PEÑALVER    REGIDOR 
 
 
 
 
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt 
 
 
 



ORDRE DEL DIA 
 

ALCALDIA 
 
1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (actes núm. 12, 13 i 14).- 

 
2.- Despatx Oficial.- 
 
3.- Determinació del nombre de regidors amb dedicació parcial i determinació dels drets 
econòmics d’aquests membres electes.- 
 
4.- Aprovació de les bases específiques per a la concessió de subvencions per al foment 
de l’ocupació “Pla 3.000. Pla municipal de foment de l’ocupació” i pel foment de 
l’autoocupació “Pla 2.000. Pla municipal de foment de l’autoocupació”.- 
 
 
MOCIONS 
 
 
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
 
5.- Moció en defensa de l’autonomia local.-- 

 
6.- Moció per garantir la independència i la pluralitat de la comunicació pública local.- - 
 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT  

7.- Moció contra la privatització dels serveis públics i de rebuig al projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones.- 

 
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS 

8.- Moció per a la implantació d’un sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació 
(SAAC) mitjançant símbols en el municipi de Premià de Dalt per a les persones amb 
autisme.- 

9.- Moció per la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis, 
en l’accés a la pensió de viudetat.-   

 



10.- INFORME DE REGIDORIES  

 
HISENDA 
 
- Donar compte de l’informe emès per la tresorera municipal sobre el compliment dels 
terminis de pagament de les operacions comercials afectades per la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i càlcul del període 
mig de pagament corresponent al tercer trimestre de l’any 2019. 
 
- Donar compte del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012, en el tercer 
trimestre de 2019. 
 
  
PRECS I PREGUNTES 
 
 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
 
11.- Prec relatiu a la zona verda del Carrer Vogi.-- 

 
12.- Prec relatiu a la retirada del pal de la placa solar dels antics contenidors soterrats 
ubicats enfront del quiosc.-- 

 
13.- Prec relatiu a la vorera del carrer Montseny.-  

 
14.- Preguntes relatives al nou govern.-- 

 
15.- Preguntes relatives a la determinació del nombre de regidors amb dedicació 
parcial.- - 
 
PRECS PRESENTATS PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT 
 
16.- Prec relatiu al compromís i l’acció de govern cap a la independència i les llibertats.- 
 
17.- Prec relatiu als reconeixements a Neus Català, a les dones de Ravensbrück i als 
infants de la Colònia Negrín.-- 
 
18.- Prec relatiu a la cartellera del carrer dels Arbres.-- 



PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS 
 

19. Pregunta relativa als talls de llum en l’Avinguda Catalunya/carrer Berguedà.- 

20. Pregunta relativa a la rotonda del Camí del Mig.- 

21. Pregunta relativa al contracte de seguretat privada.-  

22. Pregunta relativa al contracte de lloguer de la Poma Bike Park.- 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

ALCALDIA  

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (ACTES NÚM. 12, 
13 I 14) 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=44.0&endsAt=55.0 
 

Ø Sotmeses les actes números 12, 13 i 14 a votació, s’acorda la seva aprovació per 
unanimitat dels presents sense esmenes.  

 

2. DESPATX OFICIAL 

La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords: 

“RELACIÓ DE CONTRACTACIONS PER DONAR COMPTE A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DEL 18-11-2019 
 
1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del 21 d’octubre de 2019, va acordar 

modificar la categoria professional de la Sra. Roser Echevarría Aguilera, als efectes 
de fer constar que a partir del dia 1 de novembre de 2019 la seva categoria 
professional passarà a ser la de tècnica mig de recursos humans, amb una retribució 
bruta mensual de 3.011,68 € (Sou Base: 1.020,28 €, Millora: 1.414,54 €, Antiguitat: 
188,36 €; Prorrata paga extra: 388,50 €).  

 
2. Per decret d’Alcaldia de data 31 d’octubre de 2019 es va acordar la contractació, a 

l’empara del contracte en pràctiques, regulat per l’art. 11.1 del RDL 2/2015, de 23 



d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors, al senyor 
Arnau Sánchez Andiñach, com a auxiliar administratiu, del 31 d’octubre de 2019 al 
30 d’abril de 2020, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals i una retribució bruta 
mensual de 1.299,48 € (Sou Base: 446,30 €, Millora: 665,08 € i P.P.Extra: 188,09 €). 
 

3. Per decret d’Alcaldia de data 31 d’octubre de 2019 es va acordar la contractació, a 
l’empara del contracte en pràctiques, regulat per l’art. 11.1 del RDL 2/2015, de 23 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors, a la senyora 
Andrea Gutiérrez Navas, com a tècnica d’educació infantil, del 31 d’octubre de 2019 
al 30 d’abril de 2020, amb una una dedicació de 37,5 hores setmanals i una retribució 
bruta mensual de 1.329,16 € (Sou Base: 536,24  €, Millora: 613,44 € i P.P.Extra: 179,48 
€). 
 

4. Per decret d’Alcaldia de data 31 d’octubre de 2019 es va acordar la contractació, a 
l’empara del contracte en pràctiques, regulat per l’art. 11.1 del RDL 2/2015, de 23 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors, a la senyora 
Irene Diez Garcia, com a tècnica de serveis econòmics, del 31 d’octubre de 2019 al 30 
d’abril de 2020, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals i una retribució bruta 
mensual de 1.384,34 € (Sou Base: 714,20  €, Millora: 500,00 € i P.P.Extra: 170,15 €).” 

 
“MODIFICACIÓ DEL NOMBRE DE MEMBRES QUE CONSTITUEIXEN LA COMISSIÓ 
ASSESSORA. 
 
Vist que l’article 3 de la de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector 
Públic, estableix que  “Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses 
generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al 
Derecho.” 

Vist que l’article 4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Jurídic 
de les Entitats Locals estableix que “1. En su calidad de Administraciones públicas de 
carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo 
caso a los municipios, las provincias y las islas: 

a) Las potestades reglamentarias y de autoorganización.” 

Vist que l’article 49 del Text Refós de la Llei Municipal i de  Règim Local aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril estableix que “L’Ajuntament, en exercici de la seva 
autonomia organitzativa, pot crear altres òrgans municipals complementaris, respectant 
en tot cas la organització bàsica determinada per les lleis. La creació dels òrgans 
complementaris ha de respondre als principis d’eficàcia, economia organitzativa i 
participació ciutadana” 

Vist el que estableix l’article 5.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
Sector Públic en quant “Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su 



propio ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos 
administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.” 

Vist el que estableix l’article 21.1 a) i d) LBRL en quant és competència de l’Alcalde 
“Dirigir el gobierno y la administración municipal” (indelegable) i “Dirigir, inspeccionar e 
impulsar los servicios y obras municipales” (delegable) 

Vist el que estableix l’article 13.1 de la llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i 
procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya en quant “Los 
órganos colegiados, cualquiera que sea la naturaleza de sus funciones, se rigen en 
cuanto a su composición, funciones y funcionamiento por las normas específicas o los 
convenios que los crean o regulan, y les son de aplicación preferente las disposiciones de 
los artículos 14.2, 17.4 y 5, 18.4 y 19.3. En defecto de regulación propia, se rigen por las 
demás normas contenidas en el presente capítulo.” 

Vist que amb la voluntat de servir amb objectivitat els interessos generals i amb la 
intenció de respondre als principis bàsics d’actuació administrativa de eficàcia, celeritat, 
eficiència i economia administrativa es va considerar necessari i convenient dotar a la 
Corporació d’un nou òrgan complementari de caràcter col·legiat sense atribució 
resolutòria que dugués a terme l’estudi, informe i consulta dels assumptes que havien de 
ser sotmesos a la decisió de la Junta de Govern Local i amb aquesta finalitat es va dictar 
en data 26 de juny de 2019 un decret d’Alcaldia de creació de la Comissió Assessora de 
la Junta de Govern Local. 

Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53 del Decret Legislatiu  2/2003, de 28 
d’abril, pel qual  s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 

HE RESOLT 

1. MODIFICAR EL NOMBRE DE MEMBRES DE PLE DRET de la Comissió Assessora de la 
Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament ampliant-la de 4 a 6, establint que la 
composició actual d’aquest òrgan col·legiat és la següent:  

 

- Presidenta: Sra. Isabel Sola Ruiz 
- Vocals:  

o Sr. Ramon Golart Àvila 
o Sra. Marta Bosch Lafuente 
o Sr. Julian Giner Arroyo 
o Sra. Inmaculada Fernández Martínez 
o Sr. Ginés Marín Marín 
 

Secretària: Sra. Mireia Boté Massagué (suplent: Sr. Antonio López Martínez) 
 

 



2. NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades als efectes escaients.” 
 
“RECUPERACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DELEGADES A FAVOR DEL REGIDOR SR. MARC 
TINTORÉ I SERRA, RELATIVES A L’ÀMBIT DE SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA. 

D’acord amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny 
de Règim Electoral General, en data 15 de juny de 2019 es va constituir la nova 
Corporació resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019. 

En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i 
Bergés, el qual va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i 
prerrogatives que li atribueix la legislació vigent. 

En data 26 de juny de 2019, mitjançant un Decret d’Alcaldia, es van delegar al regidor 
SR. MARC TINTORÉ I SERRA les competències relatives a GENT GRAN, SEGURETAT 
CIUTADANA I CONVIVÈNCIA, i MOBILITAT. 

Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures 
per a la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per 
RD 2568/86 de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia 
a la gestió municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un 
nou règim de delegacions de competències i, per tant, en ús de les facultats que em 
confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 
53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local a Catalunya, 

HE RESOLT: 

1. MODIFICAR el Decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2019, mitjançant el qual 
s’efectuava una delegació de competències a favor del SR. MARC TINTORÉ I 
SERRA. 

2. RECUPERAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a SEGURETAT CIUTADANA 
I CONVIVÈNCIA, delegat a favor del regidor SR. MARC TINTORÉ I SERRA en el 
Decret de data 26 de juny de 2019. 
 

3. MANTENIR la delegació efectuada a favor del regidor MARC TINTORÉ I SERRA, 
en data 26 de juny de 2019, pel que fa a l’àmbit de gestió dels assumptes relatius 
a GENT GRAN i MOBILITAT. 

 

4. NOTIFICAR la present resolució al regidor afectat. 
 



5. DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona.” 

 
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DEL REGIDOR GINÉS MARÍN MARÍN 
 
D’acord  amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny 
de Règim Electoral General, el passat dissabte, 15 de juny de 2019 es va constituir la 
nova Corporació resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019. 

En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i 
Bergés, qui va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i prerrogatives 
que li atribueix la legislació vigent. 

En data 26 de juny de 2019, mitjançant un Decret d’Alcaldia, es van delegar al regidor 
SR. MARC TINTORÉ I SERRA, les competències relatives a GENT GRAN, SEGURETAT 
CIUTADANA I CONVIVÈNCIA, i MOBILITAT. 

Vist el Decret de data 31 d’octubre de 2019, mitjançant el qual l’alcalde recupera les 
competències en matèria de SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA. 

Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures 
per a la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per 
RD 2568/86 de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia 
a la gestió municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un 
règim de delegacions de competències a favor de diferents regidors i per tant, en ús de 
les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 
de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,  

RESOLC 
 
PRIMER.- ATORGAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a SEGURETAT CIUTADANA 
I CONVIVÈNCIA, a favor del SR. GINÉS MARÍN MARÍN. 

1. Àmbits que es deleguen:- Policia Local i Seguretat Ciutadana.- Ordenació i 
regulació del trànsit.- Tramitació i resolució de les multes de trànsit- Cens 
electoral.- Padró d’habitants.- Relació amb altres ens públics en matèria de 
governació.- Aplicació de les normes i ordenances i realització d’inspeccions i 
revisions.- Protecció Civil i extinció d’incendis. - Relacions amb altres ens Públics 
en matèria de Protecció Civil.- Grues. 
 

2. Condicions específiques d’exercici de les delegacions: Les delegacions de 
competències comportaran: 



a) La facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i tramitació dels 
assumptes, la signatura dels documents de tràmit necessaris, la formulació 
de propostes de resolució necessàries per a l’execució de les indicades 
delegacions. 

 
b) Les autoritzacions i disposicions de despesa fins un màxim de 3.000,00 euros 

(IVA exclòs) exceptuant les subvencions.  
 
c) Les aprovacions de despesa en les que s’acumulin en un sol acte l’autorització, 

disposició i reconeixement de la obligació quan es tracti de despeses menors 
a 600,00 euros que prèviament hagin estat correctament validades i s’hagi 
tramitat l’RC. 

3. No es deleguen i, per tant, queda reservada a l’Alcalde, la següent atribució: 
 
a) Les aprovacions de pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa. 
 

SEGON.- La present delegació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE 
LA PRESENT RESOLUCIÓ mentre no es produeixi la seva modificació, sense perjudici de la 
potestat d’avocació de l’Alcaldia. 

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les competències delegades, com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercida la potestat 
d’avocació en base al present decret, sense necessitat d’una nova resolució expressa en 
aquest sentit. 

TERCER.- Els actes dictats en exercici de les atribucions abans assenyalades, S’ENTENEN 
DICTATS PER L’ALCALDIA, d’acord amb el que disposa l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, i els mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que 
disposen els art. 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 172 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a 
Catalunya. 

QUART.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament S’HA DE FER CONSTAR LA DATA DEL PRESENT DECRET DE DELEGACIÓ. 

CINQUÈ.- Les competències abans assenyalades, EN CAP CAS, PODRAN SER DELEGADES 
A FAVOR DE TERCERES PERSONES i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot 
això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i 
resolució d’aquesta Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol 
assumpte atribuït a les competències delegades. 

SISÈ.- Els regidors en l’exercici de la seva potestat delegada han d’observar les normes 
sobre incompatibilitats establertes en l’ordenament vigent i abstenir-se quan concorri 
alguna de les causes a què fa referència la legislació sobre procediment administratiu i 
contractes de les administracions públiques. 



SETÈ.- NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no 
manifesten res en contra o fan ús de la delegació. 

VUITÈ.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona.” 
 
“DESIGNACIÓ DEL REGIDOR MARC TINTORÉ I SERRA COM A ADJUNT DE LA REGIDORIA 
DE SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 
 
ANTECEDENTS 
 
D’acord amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny 
de Règim Electoral General, en data 15 de juny de 2019 es va constituir la nova 
Corporació resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019. 

En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i 
Bergés, el qual va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i 
prerrogatives que li atribueix la legislació vigent. 

En la mateixa sessió, va prendre possessió del càrrec de regidor el SR. MARC TINTORÉ I 
SERRA, adscrit al grup polític JUNTS X PREMIÀ DE DALT-NOU IMPULS (JUNTS), amb les 
competències, honors i prerrogatives que li atribueix la legislació vigent. 

En data 26 de juny de 2019, mitjançant un Decret d’Alcaldia, es van delegar al regidor 
SR. MARC TINTORÉ I SERRA les competències relatives a GENT GRAN, SEGURETAT 
CIUTADANA I CONVIVÈNCIA, i MOBILITAT. 

En data 31 d’octubre de 2019, mitjançant un Decret d’Alcaldia, l’alcalde ha recuperat les 
competències delegades al regidor Sr. Marc Tintoré i Serra relatives a l’àmbit de 
SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA. 

En data 31 d’octubre de 2019, mitjançant el corresponent Decret d’Alcaldia, s’ha 
designat el regidor GINÉS MARÍN MARÍN com a regidor de l’àmbit de SEGURETAT 
CIUTADANA I CONVIVÈNCIA. 

Vist el que estableix l’article 7 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel Ple 
Municipal de data 30 de setembre de 1985, el qual es transcriu a continuació: 

Art. 7è.- L’Alcaldia, prèvia petició del corresponent Tinent d’Alcalde, o d’ofici quan 
ho consideri adient i necessari, podrà mitjançant Decret, designar regidors 
adscrits a determinades àrees polítiques funcionals, la comesa dels quals serà la 
funció, col·laboració permanent i el suport a la tinença d’Alcaldia, quant a la seva 
petició executiva i sota les directrius que se li marquin. 

Atès allò establert a l’article 43 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86 de 28 de novembre, i amb la finalitat 



de dotar d’una major celeritat i eficàcia la gestió municipal, aquesta Alcaldia considera 
necessari procedir a la designació d’un regidor adjunt als àmbits de gestió delegats al 
regidor SR. GINÉS MARÍN MARÍN en data 31 d’octubre de 2019. 

Per la qual cosa, fent ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53 del Decret Legislatiu  
2/2003, de 28 d’abril, pel qual  s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, 

HE RESOLT: 

PRIMER.- DESIGNAR REGIDOR ADJUNT al Sr. MARC TINTORÉ I SERRA del grup municipal 
JUNTS X PREMIÀ DE DALT-NOU IMPULS (JUNTS), a les regidories de SEGURETAT 
CIUTADANA I CONVIVÈNCIA. 

1. Àmbits de col·laboració:  
 

a. SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA (regidor competent: SR. GINÉS 
MARÍN MARÍN): Policia Local i Seguretat Ciutadana.- Ordenació i 
regulació del trànsit.- Tramitació i resolució de les multes de trànsit. -Cens 
electoral.- Padró d’habitants.- Relació amb altres ens públics en matèria 
de governació.- Aplicació de les normes i ordenances i realització 
d’inspeccions i revisions.- Protecció Civil i extinció d’incendis. - Relacions 
amb altres ens Públics en matèria de Protecció Civil.- Grues. 
 

2. Les tasques que se li atribueixen seran les de col·laboració permanent i suport al 
regidor de l’àrea esmentada.  
 

SEGON.- La present designació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE 
LA PRESENT RESOLUCIÓ. 

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats. 

QUART.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona, al web municipal i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.” 

“RECUPERACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DELEGADES A FAVOR DE LA REGIDORA SRA. 
JOSI DURAN CUTILLAS, RELATIVES A L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ I INFÀNCIA. 
 
D’acord amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny 
de Règim Electoral General, en data 15 de juny de 2019 es va constituir la nova 
Corporació resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019. 

En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i 
Bergés, el qual va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i 
prerrogatives que li atribueix la legislació vigent. 



En la mateixa sessió va prendre possessió del càrrec de regidora la SRA. JOSI DURAN 
CUTILLAS, amb les competències, honors i prerrogatives que li atribueix la legislació 
vigent. 

En data 26 de juny de 2019, mitjançant un Decret d’Alcaldia, es van delegar a la regidora 
SRA. JOSI DURAN CUTILLAS les competències relatives a CULTURA, EDUCACIÓ I 
INFÀNCIA i IGUALTAT. 

Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures 
per a la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per 
RD 2568/86 de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia 
a la gestió municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un 
nou règim de delegacions de competències i, per tant, en ús de les facultats que em 
confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 
53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local a Catalunya, 

HE RESOLT: 

1. MODIFICAR el Decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2019, mitjançant el qual 
s’efectuava una delegació de competències a favor de la regidora SRA. JOSI 
DURAN CUTILLAS. 

2. RECUPERAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a EDUCACIÓ I INFÀNCIA, 
delegat a favor de la regidora SRA. JOSI DURAN CUTILLAS en el Decret de data 26 
de juny de 2019. 
 

3. MANTENIR la delegació efectuada a favor de la regidora JOSI DURAN CUTILLAS, 
en data 26 de juny de 2019, pel que fa a l’àmbit de gestió dels assumptes relatius 
a CULTURA i IGUALTAT. 

 

4. NOTIFICAR la present resolució a la regidora afectada. 
 

5. DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona.” 

 
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DE LA REGIDORA ISABEL SOLA RUIZ 
 
D’acord  amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny 
de Règim Electoral General, el passat dissabte, 15 de juny de 2019 es va constituir la 
nova Corporació resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019. 



En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i 
Bergés, qui va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i prerrogatives 
que li atribueix la legislació vigent. 

En data 26 de juny de 2019, mitjançant un Decret d’Alcaldia, es van delegar a la regidora 
SRA. ISABEL SOLA RUIZ les competències relatives a ACCIÓ SOCIAL i COOPERACIÓ. 

En data 26 de juny de 2019, mitjançant un Decret d’Alcaldia, es van delegar a la regidora 
SRA. JOSI DURAN CUTILLAS les competències relatives a EDUCACIÓ. 

Vist el Decret de data 31 d’octubre de 2019, mitjançant el qual l’alcalde recupera les 
competències en matèria d’EDUCACIÓ. 

Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures 
per a la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per 
RD 2568/86 de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia 
a la gestió municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un 
règim de delegacions de competències a favor de diferents regidors i per tant, en ús de 
les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 
de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,  

 
RESOLC 
 
PRIMER.- MODIFICAR el Decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2019, mitjançant el qual 
s’efectuava una delegació de competències a favor de la regidora SRA. ISABEL SOLA 
RUIZ. 

SEGON.- RECUPERAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a COOPERACIÓ, delegat 
a favor de la regidora SRA. ISABEL SOLA RUIZ en el Decret de data 26 de juny de 2019. 

TERCER.- ATORGAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a EDUCACIÓ, a favor de la 
SRA. ISABEL SOLA RUIZ. 

1. Àmbits que es deleguen: Suport i coordinació amb els centres escolars.- Foment 
i suport a la participació en l'àmbit escolar.- Conservació i manteniment dels 
centres escolars.- Serveis, gestió i autorització d’activitats als equipaments 
educatius municipals.- Escola municipal de música.- Aula Municipal de Dansa.- 
Escoles Bressol.- Educació en el lleure.- Atenció a la infància.- Formació 
permanent.- Suport i acompanyament a la comunitat educativa i les AMPAs.- 
Formació permanent d’adults 
 



2. Condicions específiques d’exercici de les delegacions: Les delegacions de 
competències comportaran: 
 
a) La facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i tramitació dels 

assumptes, la signatura dels documents de tràmit necessaris, la formulació 
de propostes de resolució necessàries per a l’execució de les indicades 
delegacions. 

 
b) Les autoritzacions i disposicions de despesa fins un màxim de 3.000,00 euros 

(IVA exclòs) exceptuant les subvencions.  
 

c) Les aprovacions de despesa en les que s’acumulin en un sol acte l’autorització, 
disposició i reconeixement de la obligació quan es tracti de despeses menors 
a 600,00 euros que prèviament hagin estat correctament validades i s’hagi 
tramitat l’RC. 

3. No es deleguen i, per tant, queda reservada a l’Alcalde, la següent atribució: 
 

a) Les aprovacions de pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa. 
 

QUART.- MANTENIR la delegació que es va fer en data 26 de juny de 2019 a favor de la 
regidora ISABEL SOLA RUIZ en els àmbits d’ACCIÓ SOCIAL. 

CINQUÈ.- La present delegació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE 
LA PRESENT RESOLUCIÓ mentre no es produeixi la seva modificació, sense perjudici de la 
potestat d’avocació de l’Alcaldia. 

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les competències delegades, com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercida la potestat 
d’avocació en base al present decret, sense necessitat d’una nova resolució expressa en 
aquest sentit. 

SISÈ.- Els actes dictats en exercici de les atribucions abans assenyalades, S’ENTENEN 
DICTATS PER L’ALCALDIA, d’acord amb el que disposa l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, i els mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que 
disposen els art. 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 172 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a 
Catalunya. 

SETÈ.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, expressament 
S’HA DE FER CONSTAR LA DATA DEL PRESENT DECRET DE DELEGACIÓ. 

VUITÈ.- Les competències abans assenyalades, EN CAP CAS, PODRAN SER DELEGADES A 
FAVOR DE TERCERES PERSONES i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot 
això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i 



resolució d’aquesta Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol 
assumpte atribuït a les competències delegades. 

NOVÈ.- Els regidors en l’exercici de la seva potestat delegada han d’observar les normes 
sobre incompatibilitats establertes en l’ordenament vigent i abstenir-se quan concorri 
alguna de les causes a què fa referència la legislació sobre procediment administratiu i 
contractes de les administracions públiques. 

DESÈ.- NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no 
manifesten res en contra o fan ús de la delegació. 

ONZÈ.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona.” 
 
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DE LA REGIDORA SRA. INMACULADA 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
 
ANTECEDENTS 
 
D’acord  amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny 
de Règim Electoral General, el passat dissabte, 15 de juny de 2019 es va constituir la 
nova Corporació resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019. 

En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i 
Bergés, qui va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i prerrogatives 
que li atribueix la legislació vigent. 

En data 26 de juny de 2019, mitjançant un Decret d’Alcaldia es va delegar l’àmbit de 
gestió dels assumptes relatius a COOPERACIÓ a favor de la regidora Sra. Isabel Sola Ruiz. 

En data 31 d’octubre de 2019, mitjançant un Decret d’Alcaldia, l’alcalde ha recuperat les 
competències relatives a l’àmbit de gestió de COOPERACIÓ. 

Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures 
per a la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per 
RD 2568/86 de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia 
a la gestió municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un 
règim de delegacions de competències a favor de diferents regidors. 

Vistos els antecedents i en ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 
7/1985, de 2’d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció 
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, 



de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a 
Catalunya,  
 
RESOLC 
 
PRIMER.- ATORGAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a COOPERACIÓ i 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA a favor de la regidora SRA. INMACULADA FERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ. 

1. Àmbits que es deleguen:- Foment i seguiment dels projectes de solidaritat i 
cooperació al desenvolupament.- Suport a les entitats i a les iniciatives 
solidàries.- Promoció de l'educació en valors i la cultura de la Pau.- Eines per 
apropar l’Administració als ciutadans. –Espais de diàleg i intercanvi d’idees – 
Processos participatius. 
 

2. Condicions específiques d’exercici de les delegacions: Les delegacions de 
competències comportaran: 
 
d) La facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i tramitació dels 

assumptes, la signatura dels documents de tràmit necessaris, la formulació 
de propostes de resolució necessàries per a l’execució de les indicades 
delegacions. 

 
e) Les autoritzacions i disposicions de despesa fins un màxim de 3.000,00 euros 

(IVA exclòs) exceptuant les subvencions.  
 
f) Les aprovacions de despesa en les que s’acumulin en un sol acte l’autorització, 

disposició i reconeixement de la obligació quan es tracti de despeses menors 
a 600,00 euros que prèviament hagin estat correctament validades i s’hagi 
tramitat l’RC. 

3. No es deleguen i, per tant, queda reservada a l’Alcalde, la següent atribució: 
 
b) Les aprovacions de pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa. 
 

SEGON.- La present delegació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE 
LA PRESENT RESOLUCIÓ mentre no es produeixi la seva modificació, sense perjudici de la 
potestat d’avocació de l’Alcaldia. 

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les competències delegades, com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercida la potestat 
d’avocació en base al present decret, sense necessitat d’una nova resolució expressa en 
aquest sentit. 



TERCER.- Els actes dictats en exercici de les atribucions abans assenyalades, S’ENTENEN 
DICTATS PER L’ALCALDIA, d’acord amb el que disposa l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, i els mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que 
disposen els art. 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 172 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a 
Catalunya. 

QUART.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament S’HA DE FER CONSTAR LA DATA DEL PRESENT DECRET DE DELEGACIÓ. 

CINQUÈ.- Les competències abans assenyalades, EN CAP CAS, PODRAN SER DELEGADES 
A FAVOR DE TERCERES PERSONES i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot 
això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i 
resolució d’aquesta Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol 
assumpte atribuït a les competències delegades. 

SISÈ.- Els regidors en l’exercici de la seva potestat delegada han d’observar les normes 
sobre incompatibilitats establertes en l’ordenament vigent i abstenir-se quan concorri 
alguna de les causes a què fa referència la legislació sobre procediment administratiu i 
contractes de les administracions públiques. 

SETÈ.- NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no 
manifesten res en contra o fan ús de la delegació. 

VUITÈ.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona.” 

 
“MODIFICACIÓ DEL DECRET DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DEL REGIDOR 
RAMON GOLART ÁVILA. 
 
D’acord amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny 
de Règim Electoral General, en data 15 de juny de 2019 es va constituir la nova 
Corporació resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019. 

En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i 
Bergés, el qual va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i 
prerrogatives que li atribueix la legislació vigent. 

En la mateixa sessió va prendre possessió del càrrec de regidor el SR. RAMON GOLART 
ÁVILA, amb les competències, honors i prerrogatives que li atribueix la legislació vigent. 

En data 26 de juny de 2019, mitjançant un Decret d’Alcaldia, es van delegar al regidor 
SR. RAMON GOLART ÁVILA les competències relatives a JOVENTUT i FESTES i se’l va 
designar com a regidor adjunt a la regidoria d’ESPORTS. 



Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures 
per a la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per 
RD 2568/86 de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia 
a la gestió municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un 
nou règim de delegacions de competències i, per tant, en ús de les facultats que em 
confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 
53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local a Catalunya, 

HE RESOLT: 

1. MODIFICAR el Decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2019, mitjançant el qual 
s’efectuava una delegació de competències a favor del regidor SR. RAMON 
GOLART ÁVILA pel que fa a l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a FESTES, 
de tal manera que siguin: 

a. Àmbits que es deleguen: - Festa Major. - Relació amb la Comissió de 
Festes. – Aplec de la Cisa i altres festes populars. 

 

2. MODIFICAR la denominació de la regidoria de JOVENTUT, de tal manera que 
esdevingui JOVENTUT I INFÀNCIA. 
 

3. NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats. 
 

4. DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona.” 

 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=55.0&endsAt=338.0 
 
3. DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL I 
DETERMINACIÓ DELS DRETS ECONÒMICS D’AQUESTS MEMBRES ELECTES 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió 15 de juny de 2019, de conformitat amb el que disposen 
els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, i per majoria absoluta del 
nombre legal de membres d’aquesta Corporació, i, per tant, pel quòrum exigit en la 
legislació anteriorment assenyalada, va elegir al Regidor Sr. Josep Triadó i Bergés, com 
l’Alcalde - President d’aquest Ajuntament, el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec 



en la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec d’Alcalde 
President i de les competències, honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoqui. 

L’article 75  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local en la 
seva redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, va ser parcialment modificada 
per la Llei 14/2000 de 29 de desembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social que va introduir una modificació substancial en referència al sistema de drets 
econòmics dels membres electes de les corporacions locals, en el sentit que des de l’ 1  
de gener de 2001, s’estableixen tres sistemes de drets econòmics dels membres electes 
de les corporacions locals: a) els membres electes que exerceixen el seu càrrec amb 
dedicació exclusiva, en aquest cas tindran dret a percebre retribucions (sou), i a ésser 
donats d’alta al règim de la seguretat social per totes les contingències; les seves 
retribucions podran ser diferents en proporció al seu grau de responsabilitat i dedicació; 
b) els membres de les corporacions locals que exerceixen el seu càrrec amb dedicació 
parcial, en  aquest cas tindran dret a percebre retribucions (sou) però en proporció del 
temps de dedicació a la corporació,  en aquest cas també tindran dret a ésser donats 
d’alta al règim de la seguretat social però en proporció directa al temps de la seva 
dedicació a la corporació i es requerirà  prèvia o simultàniament la compatibilitat amb 
el seu treball normal; i c) la resta dels membres electes que no exerceixin el seu càrrec ni 
amb dedicació exclusiva ni parcial, en aquest cas només tindran dret a percebre les 
quantitats que aprovi el Ple corporatiu en concepte d’assistència efectiva  a les sessions 
dels òrgans col·legiats de la corporació. 

L’article 75.4 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local reconeix el dret de tots els 
membres de les corporacions locals, exerceixin o no el seu càrrec amb  dedicació 
exclusiva o parcial el dret a percebre indemnitzacions per les despeses efectivament 
ocasionades en l’exercici del seu càrrec. 

L’article 75.5 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local, atorga al Ple corporatiu, 
a proposta de l’Alcaldia, determinar, dins la consignació global continguda per aquesta 
finalitat en els Pressupostos generals de l’Estat i dins els límits que amb caràcter general 
s’estableixin a la Llei General pressupostaria de l’Estat, la relació de càrrecs de la 
corporació que podran exercir el mateix amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial, 
les quanties brutes anuals de retribucions a percebre pels mateixos, així com les quanties 
econòmiques en concepte d’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats per 
a la resta dels regidors que no exerceixin el seu càrrec amb dedicació efectiva o parcial. 

L’article 166 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, estableix: d’una banda, que els 
membres de les corporacions locals podran percebre indemnitzacions en la quantia i amb 
les condicions que acordi el Ple de la corporació i, d’altra banda, que els membres de les 
corporacions locals han de percebre les retribucions per l’exercici del seu càrrec quant ho 
realitzi en règim de dedicació exclusiva o parcial i han d’esser donats d’alta en el  règim 
general de la  Seguretat Social, assumint el pagament de les quotes empresarials les 
corporacions locals. 



L’article 75 apartats 3 i 4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local assenyalen que el Ple Municipal, a proposta del seu President, determinarà  les 
quanties per assistència i despeses ocasionals; i que solament els membres que no 
exerceixin el seu càrrec de regidor o regidora amb caràcter de dedicació exclusiva o 
parcial, podran percebre quanties econòmiques en concepte d’assistència als òrgans 
col·legiats dels quals siguin membres de ple dret, dins de la quantia que fixi  el Ple 
Municipal. 

Segons s’ha exposat anteriorment, els membres de la Corporació que ostentin càrrecs 
amb dedicació exclusiva o parcial tindran dret a percebre una retribució i a ser donats 
d’alta en el règim general de la Seguretat Social. 

És preceptiu assenyalar els crèdits als quals s’hauran d’imputar les assignacions en 
concepte de retribucions, assistència i altres drets econòmics que acordi el Ple Municipal. 

L’article 75 bis, introduït pel número divuit de l’article primer de la Llei  27/2013, 27 
desembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, estableix que 
els pressupostos generals de l’Estat determinaran, anualment, el LÍMIT MÀXIM que 
poden percebre els membres de les Corporacions locals per tots els conceptes retributius 
i assistències atenent a una escala de població. A Premia de Dalt el límit es troba en el 
50% de la retribució d’un Secretari d’Estat. 

El RDLey 24/2018 de 21 de desembre de 2018 pel que s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en el sector públic, en el seu article 18, ha fixat com a límit màxim 
53.065,30 EUROS ANUALS. 

Vist l’informe de la Secretària General de l’Ajuntament núm. 3/19 de data 4 de juny de 
2019 i fent ús de les facultats que em confereixen, entre d’altres, els articles 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local a Catalunya, PROPOSO AL PLE MUNICIPAL L’ADOPCIÓ DELS ACORDS 
SEGÜENTS: 

1. FIXAR en TRES el nombre de membres electes que durant aquest mandat podran 
exercir  el càrrec amb CARÀCTER DE DEDICACIÓ PARCIAL (60%), amb efectes a 
partir del dia 1 de desembre de 2019. 
 

2. ACORDAR que  els membres electes d’aquesta corporació que desenvolupin el 
seu càrrec amb caràcter de dedicació parcial, se’ls assignarà a cadascú  
31.839,08 euros en concepte de RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL, distribuïts en 14 
mensualitats. 

 
3. AUTORITZAR I DISPOSAR la quantitat de 10.550,67, de l’exercici pressupostari 

2019, amb càrrec a les partides 101-912-10000-Retribucions òrgans de govern i 
101-912-16000- Seguretat Social Alcaldia, d’acord amb la següent distribució: 

 
ANUALITAT APLICACIÓ PERÍODE IMPORT 
2019 101-912-10000 desembre 7.959,76 € 



101-912-16000 desembre 2.590,90 € 
 

4. COMPROMETRE’S a dotar de crèdit suficient i necessari el pressupost dels 
exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023 per a fer front a les despeses que es derivin 
d’aquest acord. 

 
5. CONDICIONAR els acords d’autorització i compromís a l’existència de crèdit 

adequat i suficient als pressupostos de 2020, 2021, 2022, 2023. 
 

6. DESIGNAR el Sr. Carles Anton Medina Vilalta (àmbit Desenvolupament Local); la 
Sra. Josi Duran Cutillas (àmbit Serveis a les Persones) i el Sr. Alejandro Costa 
Urigoitia (àmbit Serveis Generals i Projectes Estratègics), com a membres electes 
que exerciran el seu càrrec amb caràcter de dedicació parcial. 

 
7. ACORDAR el dret de tots els membres electes d’aquesta Corporació, amb 

independència que exerceixin o no el seu càrrec amb dedicació parcial, a 
PERCEBRE LES DESPESES OCASIONALS PRODUÏDES PER L’EXERCICI DEL SEU 
CÀRREC, en la quantia degudament justificada. 
 

8. RECONÈIXER el dret de tots els membres que exerceixin el seu càrrec amb 
dedicació parcial a SER DONATS D’ALTA EN EL RÈGIM GENERAL DE LA 
SEGURETAT SOCIAL I COTITZAR PER TOTES LES CONTINGÈNCIES regulades en la 
seva legislació específica. 

 
9. CONDICIONAR l’aprovació de les despeses que es derivin d’aquest acord en 

relació amb les retribucions i assistències a les quals s’ha fet referència als 
apartats anteriors a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
vigent de la corporació. 

 
10. D’acord amb el que estableix l’article 75 Bis de la Llei 7/85 de Bases del Règim 

Local,  en el supòsit que la persona designada per a exercir el seu càrrec amb 
règim de dedicació parcial es trobés en causa d’incompatibilitat per exercir 
simultàniament qualsevol altre càrrec haurà d’optar entre algun dels dos 
càrrecs. 

 
11. PUBLICAR íntegrament aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler 

d’Anuncis d’aquest Ajuntament en compliment del que disposa l’art. 75.5 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, i als efectes legals oportuns. 

 
12. NOTIFICAR aquest acord a l’Alcaldia, a tots els/les regidors/res d’aquest 

Ajuntament, a la Secretaria General, a la Intervenció Municipal, a la Tresoreria i 
al Departament de Personal als efectes legals oportuns.” 

 



http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=338.0&endsAt=914.0 
 

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 11 vots a favor (JUNTS i PSC), i 6 vots en contra 
(ERC-AM, CRIDA i Cs) dels membres que integren la Corporació. 

S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

4. APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ “PLA 3.000. PLA MUNICIPAL DE FOMENT DE 
L’OCUPACIÓ” I PEL FOMENT DE L’AUTOOCUPACIÓ “PLA 2.000. PLA MUNICIPAL DE 
FOMENT DE L’AUTOOCUPACIÓ” 

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

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

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

Per tal de donar compliment a les previsions del Pla Estratègic de Subvencions aprovat 
en el marc del Pressupost per al present any. 

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

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

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

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



Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
parcialment modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril i Llei 57/2003, de 16 desembre 
i l’art.53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, proposo al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- APROVAR les Bases Reguladores Específiques per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva per al foment de 
l’ocupació “Pla 3.000 Pla Municipal de Foment de l’Ocupació” i el foment de 
l’autoocupació “Pla 2.000 Pla Municipal de Foment de l’Autoocupació”. 

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

 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=914.0&endsAt=1174.0 
 

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

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

 

URGÈNCIA 

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 14/2019 

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

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

 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 
 
“Davant la voluntat de portar a terme l’amortització anticipada d’un seguit de préstecs per 
part d’aquesta Corporació pels quals no existeix crèdit consignat al vigent Pressupost de la 
Corporació, es fa precisa la modificació de crèdits de dit Pressupost de la Corporació sota la 
modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria. 
 
El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret 2/2004 
de 5 de març, determina que el Romanent de tresoreria pot ser font de finançament de 



modificacions pressupostaries consistents en crèdits extraordinaris o suplement de crèdits 
amb les condicions que es contemplen en l’article 177. 
 
De la liquidació del Pressupost de l’exercici 2018 en resulta un Romanent de Tresoreria 
positiu en 6.124.603,95 € i una capacitat de finançament de 1.512.789,72 €. Havent-se 
aprovat un crèdit extraordinari finançat per romanent lliure de Tresoreria per import de 
1.014.724,89 aprovat en data 16 de setembre de 2019, encara queda Romanent de 
Tresoreria Lliure positiu per finançar la present modificació. 
 
Es proposa la següent modificació de pressupost per Suplement de crèdit finançada amb 
Romanent Lliure de Tresoreria: 

 
Vist l’expedient tramitat per modificar el pressupost per Suplements de crèdit, d’acord amb 
el que disposa l’article 177 del TRLLRHL, aprovat pel RDL 2/2004, els articles 35 a 38 del RD 
500/1990 i article 6.2 de les Bases d’Execució del pressupost de 2019.  
 
Vist el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i 
Sostenibilitat Financera, i vist l’informe d’Intervenció.  
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, proposo al 
Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS :  
 

1. APROVAR  la Modificació de Pressupost núm.  14/2019 consistent en la 
INCORPORACIÓ DE CRÈDIT finançat amb Romanent Lliure de Tresoreria per 
import de 407.764,62 € 
 

2. EXPOSAR al públic el present acord, durant el termini de quinze dies, mitjançant 

Aplicació 
Descripció Crèdits 

inicials 
Modificacions 

de crèdit 
Crèdits 
finals Progr. Econòmica 

011 91100 
Amortització 
préstec ens 
servei públic 

49.150,00 84.989,95 134.139,95 

011 91300 

Amortització 
préstecs 
entitats 

financeres 

97.500,00 322.774,67 420.274,67 

  TOTAL 146.650,00 407.764,62 554.414,62 



anunci en el Butlletí Oficial de la Província, segons estableixen l'art. 177.2 del RD 
2/2004 pel que s’aprova el text refós de la LRHL i 38 del RD 500/1990 en relació a 
l'art. 169 del RD 2/2004, 20 i 22 del RD 500/1990. Considerar l’acord com a definitiu, 
si transcorregut el termini d'exposició pública no es presenta cap reclamació, no 
essent necessària l'adopció d'un nou acord.” 

 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=1174.0&endsAt=1629.0 
 

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 14 vots a favor (JUNTS, PSC i ERC-AM), i 3 
abstencions (CRIDA i Cs) dels membres que integren la Corporació. 

S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

 

MOCIONS 
 
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
 

5. MOCIÓ EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL 

La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent: 

“La judicialització de la política catalana afecta a totes les institucions. El món local 
tampoc s'escapa d'aquesta persecució judicial, tal com ha passat a Caldes de Montbui. 
No se'ns escapa, però, que la sentencia es dóna sobre un posicionament polític a favor 
de la independència de Catalunya. La moció aprovada al ple municipal, el febrer d'ara fa 
sis anys, en què es declarava Caldes de Montbui "municipi lliure i sobirà" i demanava al 
Parlament de Catalunya treballar per aconseguir aviat la independència. 

Si històricament s'ha considerat que les mocions declaratives tenen efectes polítics no 
vinculants, i que per tant no desprenen efectes jurídics, amb aquesta sentència es 
formula un canvi de paradigma envers com s'han de tractar aquest tipus de declaracions 
polítiques i quin abast jurídic tenen. Aquestes mocions sobre posicionaments polítics són 
una fórmula utilitzada ens locals, supralocals i en l'àmbit parlamentari (proposicions no 
de llei), per representar una voluntat o una idea, o defensar postures polítiques. 

La Sentència de la sala del Contenciós-Administratiu (secció quarta) del Tribunal Suprem 
920/2019, de 26 de juny, que afecta la proposta de resolució formulada per l'Ajuntament 



de Caldes de Montbui és un canvi substancial a la doctrina establerta per la mateixa sala 
referent als actes declaratius dels òrgans de govern de les administracions polítiques. A 
partir de la Sentència es pot interpretar que les propostes de resolució només poden 
emanar sobre aspectes competencials de la mateixa administració, desvirtuant de forma 
directa el concepte de proposta de resolució, que es fa amb l'objectiu de realitzar un 
posicionament polític del ple municipal. 

El criteri que aquesta Sala i Secció del Tribunal Suprem envers les propostes de resolució 
o mocions fins aquest 2019 era la que considerava, i citem textualment la STS sala C-A 
de 23 d'abril de 2008, la qual exposava que l'activitat municipal mancada d'efectes 
pràctics directes, que essencialment es limita a expressar una opinió política com a 
manifestació de voluntat d'acord amb els membres de la corporació, i per tant, de la 
ciutadania representada a aquesta, en l'exercici de participació i llibertat de pensament. 

Aquesta és doncs un intent més de limitar la llibertat d'expressió per part del sistema 
judicial, un ús ideològic del dret que posa en evidència el trencament del principi de 
separació de poders i la vulneració de drets fonamentals. Rebutgem la persecució 
ideològica i política que des de les instàncies judicials i governamentals de l'Estat 
espanyol s'està portant a terme contra l'independentisme i els seus representants electes 
vulnerant la llibertat ideològica i de participació política. 

Cap tribunal limitarà la nostra llibertat d'expressió! 

Per tot el que s'ha exposat, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de 
l'Ajuntament de Premià de Dalt proposa l'adopció dels següents  

ACORDS 

Primer.- Manifestar que aquest plenari, d'acord amb el principi d'autonomia local, i 
tenint en compte la seva voluntat de ser un espai de debat i de representació de la 
ciutadania, seguirà debatent i acordant aquells temes que tinguin interès per a la 
ciutadania del nostre municipi. 

Segon.- Rebutjar la judicialització de la vida política del país atès que les societats 
democràticament madures debaten aquells temes de controvèrsia en totes aquelles 
cambres de representació democràtica, tal com els plenaris municipals. 

Tercer.- Donar suport a l'Ajuntament de Caldes i a tots els ajuntaments que han aprovat 
mocions a favor del dret de la ciutadania a decidir sobre el futur polític de Catalunya. 



Quart.- Instem al Parlament de Catalunya, a través de Llei 8/1987 Llei Municipal i de 
Règim Local, a través del capítol 2 del títol 9 sobre el funcionament dels ens locals, a 
regular la capacitat de les institucions d'aprovar mocions declaratives que no tenen 
efectes jurídics.” 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=1629.0&endsAt=2426.0 
 

Ø Sotmesa la moció a votació, per 16 vots a favor (JUNTS, PSC, ERC-AM i CRIDA) i 1 
vot en contra (Cs) dels membres que integren la Corporació. 
  
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

  
6. MOCIÓ PER GARANTIR LA INDEPENDÈNCIA I LA PLURALITAT DE LA COMUNICACIÓ 
PÚBLICA LOCAL 

La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent: 

“La comunicació pública local és cabdal perquè la ciutadania pugui conèixer tots els 
serveis municipals que té al seu abast, així com la vida política del consistori. És, per tant, 
una part cada vegada més rellevant de la comunicació pública i de la comunicació en 
general. En aquest sentit, els mitjans de comunicació han de complir una doble funció: 
en primer terme, facilitar l’exercici individual dels drets a les llibertats d’expressió i 
d’informació de tots els ciutadans i ciutadanes, en segon terme, promoure una opinió 
pública lliure. 

 L’article 69 de la Llei de Bases de Règim Local i l’article 154 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, preveuen com un dels deures dels municipis, 
“la informació sobre la vida local i també sobre l’activitat del govern local així com la 
promoció de la participació ciutadana”. Tanmateix, l’article 170.2 de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya diu que “El ple de l'ajuntament ha de garantir la participació 
dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d'informació i difusió municipal, com 
ara la televisió local, les emissores de ràdio municipals i les publicacions i els butlletins 
editats per l'ajuntament. En aquest sentit, els respectius plens han d'aprovar un 
reglament que reguli les condicions d'accés i d'ús d'aquests mitjans pels regidors i els 
grups municipals constituïts al si de la corporació.” 

 Tal I com estableix la Llei 22/2005 de la Comunicació Audiovisual de Catalunya (articles 
32, 33 i 34), els ajuntaments han de garantir la professionalització i independència de la 
comunicació local, aprovant reglaments, contractes programa, estatuts de redacció, 
creant consells professionals i escollint els seus directius amb concursos públics en base 
a mèrits professionals. 



En aquest sentit, no traspua molta transparència que la Cap de Gabinet i, per tant, 
màxim responsable del Departament d’Alcaldia i Comunicació de l’actual govern, tingui 
com a atribucions bàsiques també la producció dels mitjans de comunicació municipals 
(La Pinassa, entre altres), la redacció de notes de premsa i actualització del web 
corporatiu i el manteniment i actualització de les xarxes socials municipals (Facebook, 
Twitter i Instagram). Estem convençuts que reuneix sobradament els mèrits i titulacions 
que la capaciten per realitzar tant les tasques de comunicació local d’aquest ajuntament, 
com les funcions comunicatives de govern, i que farà amb excel·lència els encàrrecs que 
se li encomanin, però entenem que allò que té a veure amb la comunicació institucional 
no hauria de recaure en la persona de confiança de l’alcalde, també per una qüestió ètica 
i estètica. 

S’hi suma a la poca sensació de transparència, que altres membres que participen en 
diferents àrees i en l’el·laboració de la revista —com l’apartat de fotografia o 
maquetació— siguin persones de l’entorn més proper de l’alcalde o d’exalcaldes del 
partit (com podem constatar en el detall de l’equip editorial que apareix a la 
contraportada). 

Es indispensable, doncs, que els ajuntaments posin les eines perquè els mitjans públics 
de proximitat siguin viables econòmicament i independents políticament. Només així 
podran complir plenament la seva missió: ser un servei indispensable en democràcia, la 
millor garantia de la pluralitat és la professionalitat. 

 Per tot l’exposat, el grup municipal d’ERC – Acord Municipal de l’Ajuntament de Premià 
de Dalt proposa l’adopció del següents  

ACORDS: 

 PRIMER.- Sol·licitar que es creï una Comissió de Comunicació Pública encarregada de 
vetllar per la pluralitat, rigor i transparència dels mitjans i canals públics de l’Ajuntament, 
format pels tècnics de comunicació de l’Ajuntament, representants designats pel Col·legi 
de Periodistes i representants de tots els grups municipals. 

 SEGON.- Acordar que la Comissió de Comunicació Pública desenvoluparà les següents 
eines amb la finalitat de garantir que la comunicació pública d’aquest municipi respecti 
els drets a les llibertats d’expressió i informació de la ciutadania i una opinió pública 
lliure: 

- Pla de comunicació de l’Ajuntament que garanteixi pluralitat i transparència en les 
seves accions comunicatives. 

- Reglament d’ús i accés als mitjans públics de comunicació d’àmbit local per part dels 
grups municipals de l’Ajuntament. 

- Guia de Bones Pràctiques comunicatives que introdueixi els criteris feministes, i de 
diversitat sexual i de gènere; garanteixi la pluralitat i la visualització de tots els col·lectius 
socials i moviments de la ciutat. 



TERCER.- Que la Comissió de Comunicació Pública que es crei, revisi la dotació 
pressupostària que l’ajuntament destina a comunicació, per analitzar si realment cal 
destinar un import tan elevat a aquesta àrea. 

QUART.- Traslladar aquests acords al departament de comunicació de l’Ajuntament, als 
Organismes Autònoms i Empreses Municipals, als mitjans de comunicació locals i al 
Col·legi de Periodistes de Catalunya.” 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=2426.0&endsAt=3708.0 
 

Ø Sotmesa la moció a votació, per 6 vots a favor (ERC-AM, CRIDA i Cs) i 11 vots en 
contra (JUNTS i PSC) dels membres que integren la Corporació. 
  
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts. 

 

MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT  

7. MOCIÓ CONTRA LA PRIVATITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS I DE REBUIG AL PROJECTE 
DE LLEI DE CONTRACTES DE SERVEIS A LES PERSONES 

La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent: 

“Els darrers anys hem vist com s’acceleraven múltiples processos de privatització dels 
serveis de titularitat pública. La submissió de les institucions públiques, com ara el conjunt 
dels ajuntaments, als objectius d’estabilitat de deute, dèficit i despesa han facilitat i 
potenciat múltiples processos privatitzadors. La priorització de les necessitats dels 
mercats financers a les necessitats de les persones, amb una significativa i greu contenció 
de la despesa pública, o instruments legislatius com la LRSAL que obliguen als 
ajuntaments a acreditar l’eficiència econòmica i la sostenibilitat financera per 
internalitzar serveis però no a la inversa, esdevenen un instrument afilat a favor de la 
privatització dels serveis de titularitat pública. 

Això no és casualitat. Amb l’esclat de la bombolla immobiliària, moltes de les grans 
empreses que es van dedicar a especular amb l’habitatge com Sacyr o ACS, van veure 
reduïda la seva rendibilitat i van trobar una suculenta font d’ingressos en els serveis 
públics alhora que unes institucions disposades a posar la catifa vermella. En altres 
paraules, la provisió de serveis públics per satisfer les necessitats bàsiques de les nostres 
vides han esdevingut un nínxol de mercat més per aquelles que fan de les nostres 
condicions de vida el seu negoci particular. 

Així, la privatització dels serveis públics ha afectat seriosament la qualitat de serveis tan 
essencials com la sanitat, l’educació, o l’atenció social entre molts d’altres. Aquests 
serveis que són els que han patit amb més virulència les retallades. No és cap casualitat 



que siguin serveis que en moltes ocasions s’ocupen de treballs de cura, d’envelliment i 
dependència, treballs que són necessaris pel desenvolupament de la vida. Aquests serveis, 
solen ser intensius en mà d’obra i amb plantilles altament feminitzades i precaritzades. 

 
En comptes de blindar aquests serveis a la titularitat, gestió i provisió pública, els 
successius governs de la Generalitat han anat regulant la possibilitat de que aquests 
siguin privatitzats mitjançant diferents fórmules, amb iniciatives legislatives que volen 
posar cara amable a unes privatitzacions que són injustificables des d’un punt de vista del 
bé comú. 
 
L’anomenada llei Aragonès n’és un exemple paradigmàtic. Introduir clàusules socials, 
ambientals o de gènere en la contractació administrativa, és necessari, però no serveix 
de res si no aprovem prèviament iniciatives legislatives que blindin determinats serveis a 
la gestió directa. És una fal·làcia que amb la introducció d’aquestes clàusules s’expulsen 
les grans empreses, i menys quan les administracions ni tan sols tenen capacitat 
fiscalitzadora sobre el compliment dels plecs de condicions administratives i tècniques.  
 
Enlloc de regular, aquest tipus de mesures esdevenen imprescindibles per legitimar i 
potenciar aquelles empreses que, com dèiem, fan de les nostres condicions de vida el seu 
negoci particular. 

Aquesta llei no només permetrà que es consolidin les privatitzacions ja existents sinó que 
a més en permetrà de noves. Estableix nous objectes d’externalització, i regula com han 
de ser aquestes externalitzacions via contractació administrativa, una modalitat que 
comporta necessàriament l’obtenció d’un benefici econòmic directe o indirecte a favor de 
la concessionària. En cap cas la nova llei garantirà vides dignes. 
 
La llei del Departament d’Economia regula com les empreses han de fer negoci amb els 
nostres drets fomentant la desigualtat en l’accés als serveis, la competitivitat entre 
empreses que va directament lligada a la rebaixa de la qualitat del servei i la precarització 
de les condicions laborals de les treballadores. 
 
Si la intenció fos apostar per uns serveis 100% públics o per una gestió comunitària sense 
donar llargues mànigues a la mercantilització dels serveis públics, una llei que reguli la 
contractació pública no hauria de ser la prioritat per davant de legislar per garantir la 
gestió pública dels serveis bàsics a les persones. I en tot cas, una llei de contractació com 
aquesta hauria d’anar acompanyada de mecanismes i recursos de control que assegurin 
l’efectiu exercici de les prerrogatives que atorga la legislació als poders adjudicadors 
davant els incompliments reiterats dels plecs de condicions per part de les empreses 
concessionàries. En cap cas ens trobem davant d’una llei que ens doti d’aquests 
mecanismes i recursos de control. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 



ACORDS 

L’Ajuntament de Premià de Dalt: 

1. Rebutja el projecte de llei de contractes de serveis a les persones. 

2. Defensa els serveis 100% públics com a motor d’activació econòmica i com l’única via 
per garantir drets de caràcter universal. 

3. Insta el Parlament de Catalunya a impulsar una iniciativa legislativa que blindi la 
titularitat, gestió i provisió de tots els serveis necessaris pel desenvolupament d’una 
vida digna. 

4. Es compromet a elaborar un pla d’internalització progressiva de béns i serveis, 
prioritzant aquells que són més necessaris per cobrir els drets i les necessitats de la 
majoria popular i treballadora. 

5. Es compromet a implementar un servei de control i seguiment de la qualitat dels 
serveis gestionats de forma indirecta en base a determinats indicadors, entre ells, el 
compliment dels plecs de condicions administratives i tècniques, contingut de 
l’oferta, millores, etc., que van fer considerar l’oferta de la concessionària com la més 
avantatjosa. 

6. Es compromet a incloure, per a aquells serveis que encara no s’hagin internalitzat i 
que per tant estan sent gestionats de forma indirecta, clàusules de contractació 
social, ètica i sostenible, mentre no es faci efectiva la seva internalització. Per a fer-
ho, poden servir de base les guies de contractació pública social i sostenible 
publicades, que ofereixen diferents possibilitats i diferents moments de la 
contractació i l’execució on es poden aplicar. 

7. Publicar i difondre aquests acords a través dels mitjans municipals.” 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=3708.0&endsAt=4461.0 
 

Ø Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA), 14 vots en contra (JUNTS, 
PSC i ERC-AM) i 1 abstenció (Cs) dels membres que integren la Corporació. 

S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts. 

 

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS 

8. MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA AUGMENTATIU I ALTERNATIU DE 
COMUNICACIÓ (SAAC) MITJANÇANT SÍMBOLS EN EL MUNICIPI DE PREMIÀ DE DALT 
PER A LES PERSONES AMB AUTISME   



La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent: 

“El pasado 6 de Abril de 2017 se aprobó la moción 115/XI en el parlamento de Cataluña, 
sobre los servicios sociales relacionados con el trastorno de espectro autista (TEA). La 
moción reclamaba dotar a los centros educativos de personal con formación específica, 
para alumnos con necesidades educativas especiales asociadas al TEA y que se garantice 
este perfil profesional tanto en los comedores escolares como en las actividades 
extraescolares. 

También reclama que en el plazo de seis meses se  implanten planes de convivencia,  que 
tengan en cuenta a todos los alumnos para evitar posibles  casos de aislamiento, rechazo 
o situaciones más graves como el acoso escolar. 

En este sentido, la moción también reclamaba que se pongan en marcha en el plazo de 
tres meses desde la aprobación de la moción 115/XI, una línea específica de 
subvenciones para entidades locales y comarcales del Tercer Sector que trabajen con 
niños, jóvenes y adultos diagnosticados con TEA. 

Jóvenes y adultos con autismo se enfrentan a múltiples dificultades asociadas a la 
discriminación, el estigma y la falta de comprensión que son inaceptables y les afectan 
gravemente. Es preciso que la administración pública conciencie y promueva una 
percepción positiva del autismo, permita una mayor comprensión de este problema y 
sea proactiva para cubrir las singulares necesidades de las personas con autismo. Es 
imprescindible la adopción de medidas que permitan a las personas con autismo 
disfrutar de una vida en plenitud y productiva mediante políticas de inclusión que creen 
puestos de trabajo adecuados a sus capacidades, mejoras en la educación pública para 
poder responder a sus necesidades, terapias de intervención temprana y apoyo a las 
familias, intensificación de la investigación y otras medidas que permitan su inclusión 
plena como ciudadanos. 

Ha quedado demostrado que cuando los niños con autismo son diagnosticados 
tempranamente, reciben la intervención cuanto antes, la educación apropiada y la 
terapia recomendada por los profesionales y expertos, muchos de ellos pueden llegar a 
convertirse en adultos autosuficientes y productivos de la sociedad. Las personas con 
autismo poseen una amplia gama de capacidades, actitudes e intereses que tenemos la 
obligación de impulsar, fomentar y desarrollar si nuestra pretensión es alcanzar una 
sociedad auténticamente inclusiva. 

Los municipios deben facilitar el acceso, la inclusión y la participación de las personas 
con TEA como miembros valiosos capaces de alcanzar un futuro digno y abierto a las 
oportunidades. 

A veces pequeños cambios suponen grandes avances para muchas  personas con 
discapacidad y dificultades de comunicación y lenguaje. Así sucede con los Sistemas 
Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) 



Por todo ello y en atención a estas consideraciones, a propuesta del Grupo Municipal de 
Ciudadanos – Premià de Dalt, el Pleno del Ayuntamiento de Premià de Dalt 

ACUERDA: 

1.    Realizar, a partir del 2020, con motivo del 2 de abril Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo 2020, una campaña de sensibilización y 
concienciación sobre las personas que padecen Trastorno del Espectro Autista 
consistente en: 

     -Realizar la lectura de un manifiesto institucional, en los centros   
educativos, que reafirme el compromiso para el desarrollo de políticas 
encaminadas a que las personas autistas puedan llevar una vida plena y 
productiva. 

      -Realizar una conferencia-taller dirigido a niños, niñas, adultos y familias 
para concienciar sobre el Trastorno del Espectro Autista. 

      -Realizar una campaña de difusión a través de redes sociales, al alcance 
de este Ayuntamiento, sobre el Día Mundial de Concienciación del 
Trastorno del Espectro Autista. 

2.    Estudiar, con asesoramiento de profesionales y asociaciones cualificadas, la 
implantación del Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) a 
través de símbolos más adecuado para los espacios y edificios públicos, 
mobiliario urbano, comercios y empresas de Premià de Dalt para que las 
personas que no son capaces de comunicarse verbalmente puedan comunicarse 
con su entorno más próximo. 

3.    Identificar con este Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) 
a través de símbolos todas las instituciones y edificios oficiales municipales, así 
como aquellos hitos importantes y destacados de la ciudad como son parques, 
jardines, fuentes, zonas deportivas, mobiliario urbano, etc.. 

4.    Que se comunique este acuerdo en los medios de comunicación municipales, e 
invitar a participar a todo el municipio, de la campaña institucional haciendo 
difusión de una imagen que recuerde la celebración del Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo, el próximo 2 de Abril 

5.    Instar al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a que cumpla todos los acuerdos 
y en sus plazos la ejecución de la moción 115/XI, aprobada por el Pleno del 
Parlamento de Cataluña, el pasado 6 de abril de 2017. 



6. Establecer canales de coordinación efectivos entre el CAP, centros educativos y     
sociales dirigidos a facilitar programas individualizados para tratar a los 
afectados del TEA, y para atender a sus familias y darles el máximo de apoyo. 

7.    Trasladar estos acuerdos al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, a los Grupos 
Parlamentarios del Parlamento de Cataluña.” 

 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=4461.0&endsAt=5394.0 
 

Ø Sotmesa la moció a votació, per 3 vots a favor (CRIDA i Cs), 11 vots en contra 
(JUNTS i PSC) i 3 abstencions (ERC-AM), dels membres que integren la 
Corporació. 
  
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts. 

 
9. MOCIÓ PER LA DEFENSA DE LA IGUALTAT DE TRACTE ENTRE PARELLES DE FET I ELS 
MATRIMONIS, EN L’ACCÉS A LA PENSIÓ DE VIUDETAT 
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent: 

“Actualmente se da en España una situación de grave desequilibrio entre ciudadanos 
que deciden contraer matrimonio y aquellos otros que optan por registrarse oficialmente 
como parejas de hecho. Esta situación es generada por las deficiencias que la actual 
legislación en materia de parejas de hecho lleva aparejada en cuanto a los requisitos de 
acceso a la pensión de viudedad.  

La decisión de constituir pareja de hecho todavía acarrea importantes diferencias en 
coberturas y protección. El Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que regula el derecho de las 
parejas de hecho a tener acceso a la mencionada pensión, en su artículo 221, incluye las 
condiciones que las parejas de hecho deben cumplir para poder acceder a la pensión de 
viudedad. 

Entre los mismos se impone la necesidad de que dichas parejas estén constituidas por un 
periodo mínimo de cinco años. De igual modo, se establece que los ingresos 
económicos del miembro de la pareja de hecho superviviente no alcanzara durante el 
año natural anterior al fallecimiento el 50% de la suma de los propios y de los del 
causante en el mismo periodo, o el 25 % en caso de la existencia de hijos. 

Al valorar los ingresos, la Ley no tiene en cuenta si la situación del sobreviviente al 
momento de la muerte, es permanente o de carácter meramente circunstancial, con lo 



que únicamente se tienen en cuenta los ingresos de la del miembro que sobrevive en un 
periodo determinado (el año anterior a la muerte), convirtiendo la situación en 
completamente injusta para quienes optan por este tipo de unión de parejas.  

En el caso concreto de que no se cumplan estos dos últimos requisitos solo se reconocerá 
el derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten 
inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Si bien esta última 
clausula se establece en un intento de salvaguardar la pensión en los supuestos de 
necesidad económica, la intencionalidad final de la norma no es tratar de garantizar un 
mínimo vital si no la de evitar la desprotección de la familia, al producirse una reducción 
de sus ingresos a causa del fallecimiento del cónyuge. 

Los requisitos señalados, suponen una clara vulneración del artículo 14 de la 
Constitución, por medio del cual se proclama el principio de igualdad. La pensión de 
viudedad tiene una naturaleza contributiva, de la que la persona se beneficia por lo que 
cotizó el cónyuge fallecido en vida. Es por este motivo, al igual que ocurre en el caso de 
los matrimonios, que una persona que ostente el derecho a la pensión puede 
compatibilizarla con las rentas del trabajo, no teniendo sentido que establezcan 
condiciones más gravosas a las uniones de hecho. 

ACUERDOS 

1. Instar al Gobierno de España a la modificación de los correspondientes preceptos 
del Real Decreto Legislativo 8/2015 y de todas aquellas normas relacionadas con 
él, para equiparar los derechos en el acceso a la pensión de viudedad de las 
parejas de hecho con el de los matrimonios civiles. 
 

2. Instar al Gobierno de España a que en la mayor brevedad, apruebe un Proyecto 
de Ley de Parejas de Hecho por el que se incorpore en el Código Civil una 
regulación del régimen de la pareja de hecho aplicable en todo el territorio 
nacional, así como que incorpore las modificaciones oportunas en otras normas 
para evitar cualquier tipo de discriminación jurídica de las parejas de hecho frente 
a los matrimonios por razón de su estado civil o de la naturaleza o formalidad de 
su relación de convivencia, cuando concurran el resto de requisitos que se 
establezcan en cada caso. 
 

3. Instar a la Generalitat de Catalunya y a todos los grupos Parlamentarios a que 
hagan llegar esta moción al Gobierno de España, para que se cumpla lo antes 
posible este desequilibrio social. 
 

4. Comunicar a la aprobación de esta moción en los medios de comunicación 
locales.” 



http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=5394.0&endsAt=5814.0 
 

Ø Sotmesa la moció a votació, per 1 vot a favor (Cs) i 16 abstencions (JUNTS, ERC-
AM, PSC i CRIDA) dels membres que integren la Corporació. 
  
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria 
simple dels membres presents. 

 
10. INFORME DE REGIDORIES 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=5814.0&endsAt=6134.0 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) 

11. PREC RELATIU A LA ZONA VERDA DEL CARRER VOGI 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=6134.0&endsAt=6177.0 
 

12. PREC RELATIU A LA RETIRADA DEL PAL DE LA PLACA SOLAR DELS ANTICS 
CONTENIDORS SOTERRATS UBICATS ENFRONT DEL QUIOSC  

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=6177.0&endsAt=6200.0 
 
13. PREC RELATIU A LA VORERA DEL CARRER MONTSENY 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=6200.0&endsAt=6232.0 
 

14. PREGUNTES RELATIVES AL NOU GOVERN 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=6232.0&endsAt=6259.0 
 



15. PREGUNTES RELATIVES A LA DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE REGIDORS AMB 
DEDICACIÓ PARCIAL 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=6259.0&endsAt=6369.0 
 
 
PRECS PRESENTATS PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT 
 
 
16. PREC RELATIU AL COMPROMÍS I L’ACCIÓ DE GOVERN CAP A LA INDEPENDÈNCIA I 
LES LLIBERTATS 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=6369.0&endsAt=6621.0 
 
 
17. PREC RELATIU ALS RECONEIXEMENTS A NEUS CATALÀ, A LES DONES DE 
RAVENSBRÜCK I ALS INFANTS DE LA COLÒNIA NEGRÍN 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=6621.0&endsAt=6911.0 
 
 
18. PREC RELATIU A LA CARTELLERA DEL CARRER DELS ARBRES 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=6911.0&endsAt=6946.0 
 
 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) 
 
19. PREGUNTA RELATIVA ALS TALLS DE LLUM EN L’AVINGUDA CATALUNYA/CARRER 
BERGUEDÀ 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=6946.0&endsAt=7002.0 
 
20. PREGUNTA RELATIVA A LA ROTONDA DEL CAMÍ DEL MIG 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=7002.0&endsAt=7066.0 
 



 

21. PREGUNTA RELATIVA AL CONTRACTE DE SEGURETAT PRIVADA  

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=7066.0&endsAt=7101.0 
 
 
22. PREGUNTA RELATIVA AL CONTRACTE DE LLOGUER DE LA POMA BIKE PARK 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856e4badf2016e6f2
be45a0026?startAt=7101.0&endsAt=null 
 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent 
les 21’30 hores del dia 18 de novembre 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. 

 

                                                                                                Vistiplau  
La Secretària                                                                          L’Alcalde 
Mireia Boté Massagué                     Sr. Josep Triadó i Bergés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


