ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE POBLE

Dia: 19 de novembre de 2018
Hora: 20:10 hores
Lloc: Sala de Plens de l’antic Ajuntament
Assistents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sra. Imma Fernández Martínez (Presidenta)
Sr. Antonio López Martínez (Secretaria accidental)
Sr. Josep Triadó
Sra. Eulàlia Camps
Sr. Ernest Corominas
Sr. José Luís López Guillén
Sr. Joan Pasqual
Sr. Miguel Ramírez
Sr. Joan Bertran
Sra. Esperança Larruy
Sra. Sandra Mayo
Sr. Josep Roset
Sr. Carlos Garcia
Sra. Magda Julià

S’excusen:
•
•
•

Sra. Gemma Planas
Sra. Ada Araw
Sr. Luís Torrens

Temes a tractar:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior per part de tots els assistents.
Amb caràcter previ a l’inici de la reunió, el Sr. Joan Pasqual manifesta que en relació a
l’ocupació il·legal d’habitatges, es immediat que es faci fora.
El Sr. Josep Triadó contesta que la resposta que van donar el mossos a aquest tema és
que si és l’habitatge habitual, és immediat.

També comenta que si es tracta d’un habitatge de segona residència, és un procediment
de denúncia i delicte lleu, pel qual se demana el lliurament de la possessió de la finca.
2.- Atenció Social al Municipi
La Sra. Magda Julià comenta que els Serveis Socials es troben a la Plaça del Mil·lenari i
que els dijous hi ha visita a l’edifici de l’Ajuntament ubicat a la Plaça de la Fàbrica.
Explica com està format el departament de Serveis Socials en quant a Recursos Humans.
També comenta que la feina de Serveis Socials abans era més assistencial i que
actualment s’ha transformat per donar més dignitat al veí, amb acompanyament a les
persones amb problemes de salut mental, econòmics, feina, habitatge, etc.
Específicament, els assistents socials es dediquen a tramitar els expedients i a
acompanyar als veïns.
Les intervencions van des de la infància fins a gent gran, tot amb els problemes que
comporten amb famílies ********* i amb diversos ajuts com els de menjador, ulleres,
pròtesis, fer la compra, etc.
També estan els *******, que són aquells que no entren en cap feina i de difícil ocupació
a les persones i amb problemes de salut mental.
Des de Serveis Socials es ******** amb persones per lloguer, subministres, aigua, gas,
llum, etc. , sempre dins de les possibilitats de l’Ajuntament.
A Premià de Dalt, Serveis Socials té un reglament fet amb **********, secretari i
******* i ajut de la Diputació. És així perquè s’ha de tenir uns barems que serveixen
per fer el càlcul per poder assistir a les persones que els pertoca un ajut.
Posa un exemple: una persona que s’arruïna ve per sol·licitar un ajut i s’ha de tenir en
compte el patrimoni que té.
En temes de Serveis es té en compte la quantitat de població, en temes de V.G. treballen
amb coordinació amb el Consell Comarcal i Siat.
El Sr. Ernest Corominas pregunta com actua Serveis Socials en cas de persones sense
renda però amb patrimoni.
La Sra. Magda Julià contesta que en aquest cas se li dona acompanyament tècnic on se
li ofereixen tots els recursos i es marca la línia d’actuació.
L’alcalde explica la problemàtica de tenir una casa gran i familiar, un gran patrimoni però
amb una pensió petita i que en aquest sentit no té suficients recursos per mantenir-ho.

S’ha de tenir en compte que la competència en aquesta matèria no la té l’Ajuntament,
sinó que *************, el millor és abordar el problema quan aquest s’inicia i no quan
ja és molt ampli.
La Sra. Eulàlia Camps vol saber si en cas de desnonaments que siguin una IT
*********** hi ha un pla de xoc.
La Sra. Magda Julià informa que ****** hi ha una cosa (emergència) que entrarà en
vigor el gener de 2019 però que també tindrà un reglament per regular el tema perquè
tenir en compte coses OT
Diu que a els problemes de soledat que hi ha al municipi no són tant importants com el
dret a l’autonomia de les persones per moure’s per si mateixes.
El Sr. Josep Roset pregunta sobre el tele alarma ****************
L’alcalde explica com es *****************
Des de l’any 1990 es van fer 160 habitatges cedint el terrenys, comptant les diferents
fases que es van fer a l’Ajuntament.
A nivell comarcal hi ha oficina d’habitatge, prestacions pagant lloguer, registre de
sol·licitud de comarca, etc.
Són solucions fins que arribi l’ajut principal.
El Sr. Carlos García diu que quan demana requisits a la sol·licitud s’hauria de rebaixar el
barem.
El Sr. alcalde diu que la Pinassa no posa els barems sinó que és la Generalitat la que
estableix els criteris i qui hauria de baixar els mínims.
Comenta que pels temes d’emergència i ********* hi ha unes 20 persones que no
tenen habitatge i ingressos o pocs ingressos.
El Sr. Joan Pasqual vol fer una proposta en relació als habitatges que tenen els bancs.
El Sr. alcalde comenta que els ********** sobre els habitatges dels bancs que hi ha a
Premià de Dalt ************ són uns 7 al municipi.
Diu que la realitat és que del tema banc cada vegada són menys.
Comenta que ara hi ha un ajut de la Unió Europea que ********* l’habitatge a canvi de
lloguer baix.
Diu que a Mataró ******** hi ha 3.800 pisos vuits i que estudiaran mesures per intentar
que **********

El Sr. Carlos Garcia comentar que es podrien fer mesures de pressió als bancs perquè
aquests ampliïn els pisos, com posar taxes o impostos per pressionar que siguin pisos
socials.
El Sr. alcalde explica la problemàtica la problemàtica dels pisos turístics i diu que ho
estan estudiant al Consell Comarcal amb un grup d’advocats, per tal de regularitzar el
tema.
Diu que es tracta d’habitatges grans que utilitzen el lloguer per cobrir despeses.
En matèria de ***********************

3.- Gent Gran
La Sra. Magda Julià explica les ********** ajut per les persones per demanar centres
de dia, geriàtrics, ajuts a les persones, etc.
Diu que a Premià de Dalt hi ha una gran atenció a les nostres persones grans.
El Sr. Carlos García creu que seria bo impulsar un procés participatiu perquè les persones
grans pugin veure quines necessitats tenen i puguin fer demandes.
La Sra. Magda Julià, diu que ja s’ha demanat l’ajut a la Generalitat i que l’han denegat.
Tot i així diu que es continuarà demanant.
4.- Assumptes sobrevinguts
a) ROM
El Sr. alcalde explica sobre l’òrgan i què és el reglament. Diu que l’anterior era de l’any
1985 i que ara hi ha un esborrany que s’està parlant per poder passar-ho a participació.
El Sr. Joan Bertran pregunta si es pot participar en allò que afecta al ciutadà.
Qui? Explica que l’aprovació és *********, es publicarà al BOPB i posteriorment es farà
l’aprovació definitiva.
El Sr. Carlos Garcia considera que s’hauria de fer amb més participació del ciutadà amb
micro i que quedi registrat.
El Sr. alcalde diu que no, que es ********* parlar del poble més en el Consell que no el
en el Ple, ja que es ****** cost més gran al Ple que té un preu de transcripció de les
actes.
El Sr. Carlos García considera que no es incompatible el Consell amb les preguntes a fer
al poble i que les entitats puguin fer propostes al Ple com fan a Premià de Mar.

b) Colònies de gats
La Sra. Eulàlia Camps diu que està en contacte amb l’Associació 400 Gats. Diu que venen
a esterilitzar les colònies de gats però que hi ha un problema gran amb els gats de casa
seva. Pregunta si es pot pressionar per evitar la problemàtica dels gats.
El Sr. alcalde explica que el tema és que s’ha de ******************* com Recursos
Humans i materials per poder fer això, cosa que a data d’avui no es té. El tema de les
colònies és l’esterilització.
El Sr. Ernest Corominas fa una reflexió sobre barrejar el Consell de Poble amb el Ple i
explica la trajectòria i el reglament del Consell de Poble, en especial el número de
reunions.
Demana que al programa electoral d’aquells que es presentin i que estiguin ********,
que posin que es continuarà amb les reunions del Consell de Poble.
El Sr. alcalde considera que es positiu el tema de les reunions i les aportacions que es
fan al Consell de Poble.
El Sr. Joan Pasqual diu que s’haurien de ****************
El Sr. Ernest Corominas vol fer una proposta en relació amb el vianants que van caminant
des del nucli antic cap a Premià de Mar, ja que és bastant complicat en alguns trams.
El Sr. alcalde diu que hi ha una inversió prevista de 40.000,00 € per fer la vorera més
àmplia a la Riereta, abans d’arribar al pont de l’autopista.
El Sr. Ernest Corominas parla sobre els lloc per posar cartells *****************.
Convida a mirar els que té Premià de Mar i que hi ha a les entitats publicitat de les
entitats
El Sr. alcalde diu que s’està valorant la possibilitat de fer una marquesina
*************** publicitat de les activitats.
El Sr. José Luís López pregunta si les obres de la Plaça del Mil·lenari ja han finalitzat.
El Sr. alcalde diu que només queden unes petites coses a fer. Explica que es van fer
obres a la Plaça per problemes d’humitats, impermeabilitat, ******** els esglaons de
la zona i també per fer activitats a la zona.
El Sr. Joan Pasqual diu que els palterres estan al mateix nivell i que quan plou, la sorra
pasa tot, diu que la rampa de la biblioteca al museu és perillosa. Proposa fer alguna
intervenció per evitar relliscades. Can Figueres?
La Sra. Sandra Mayo pregunta si hi ha un pla de viabilitat perquè hi ha voreres que tenen
pals de telèfon, de cables, etc. Pregunta si s’ha pensar en fer alguna intervenció.

El Sr. alcalde diu que és un tema que ja s’ha traslladat als tècnics però que és difícil de
retirar en alguns llocs.
Diu qui? saber el tema del transport del bus que no funciona durant el cap de setmana.
Manifesta que el ********** en el poble hi ha una ********* per actuar amb els
taxistes com una parada virtual en zones.
L’alcalde diu que s’està en procés de renovació del conveni. Taxi o bus?
El Sr. Carlos García proposa crear un Consell Intercultural.
La Sra. Imma Fernández diu que en lloc de crear un nou consell es pot convidar a
persones al Consell de Poble i que expliquin les inquietuds que tenen.
No havent preguntes ni més assumptes a tractar, es dona per finalitzada la sessió, essent
les 22:15 hores del dia 19 de novembre de 2018.

