
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE POBLE 

 

Dia:  26 de juliol de 2018 
Hora:  20:00 hores  
Lloc:  Sala de Plens de l’antic Ajuntament 
 

Assistents: 

• Sra. Imma Fernández Martínez (Presidenta) 
• Sra. Mireia Boté i Massagué (Secretària) 
• Sra. Eulàlia Camps 
• Sr. José Luís López Guillén 
• Sr. Joan Pasqual 
• Sr. Miguel Ramírez 
• Sra. Ada Araw 
• Sr. Joan Bertran 
• Sra. Esperança Larruy 
• Sra. Sandra Mayo 
• Sr. Josep Roset 
• Sra. Magda Julià 
• Sra. Emma Escolano 

Assistents Convidats: 

• Sr. Marc Tintoré (Regidor de Governació) 
• Sr. Carles Medina (Regidor de Transports) 

S’excusen: 

• Sr. Josep Triadó 
• Sr. Ernest Corominas 
• Sr. Carlos García 
• Sr. Lluís Torrens 
• Sra. Gemma Planas 

 

Temes a tractar: 

1.- Elecció del Vicepresident 

Es presenta una única candidatura al càrrec de Vicepresident: El Sr. Joan Pascual 
Martínez. 



S’aprova per unanimitat dels presents la designació del Sr. Joan Pascual Martínez com a 
Vicepresident del Consell del Poble. 

2.- Seguretat pública 

El Sr. Marc Tintoré, regidor de Governació, informa als consellers presents sobre la 
situació actual en que es troba l’Ajuntament de Premià de Dalt en relació a les següents 
matèries: 

a) Robatoris a domicilis particulars: 

Comenten que hi ha una situació d’alarma social atès al gran volum de robatoris 
perpetrats al municipi.  Comenta que aquesta situació és compartida pels altres 
municipis de la comarca.  Manifesta que malgrat hi ha una gran coordinació entre la 
policia de Premià de Dalt  i els Mossos d’Esquadra, els serveis que presten aquests cossos 
de seguretat són insuficients per donar resposta a la problemàtica plantejada. 

Comenta que des de l’Ajuntament de Premià de Dalt s’ha fet una reserva pressupostària 
per contractar els serveis d’una empresa de seguretat privada que, sota la supervisió i 
control de la Policia Local, pugui abastar un àmbit territorial superior al que actualment 
pot dur a terme la Policia Local. 

No obstant, la contractació d’aquesta empresa privada queda supeditada a l’obtenció 
prèvia d’una autorització per part de la Generalitat.  Comenta que malgrat és una 
autorització que s’atorga molt puntualment i de forma excepcional, des de l’Ajuntament 
s’estan realitzant tots els tràmits necessaris per la concessió. 

b) Ocupació il·legal d’habitatges particulars: 

El regidor manifesta la seva preocupació en relació a aquest tema. Comenta que 
desafortunadament aquesta problemàtica té una molt difícil solució atès que hi ha una 
legislació que dificulta poder fer fora dels habitatges als ocupes un cop han passat 24 
hores. 

Per parts dels consellers es presenten una sèrie de propostes: 

El Sr. Josep Roset planteja la possibilitat de que la Policia Local presti els seus serveis en 
motocicletes o a peu, atès que amb els vehicles policials no sempre poden accedir a tots 
els espais.  Considera que d’aquesta manera milloraria la mobilitat de la Policia Local. 

El regidor, Sr. Marc Tintoré diu que traslladarà aquesta proposta a la Policia Local, però 
que anteriorment quan se’ls havia plantejat aquesta possibilitat, la Policia Local va 
respondre que com que ens trobem en una situació d’alerta 4 de terrorisme, no poden 
fer torns de forma individual sinó que ho han de fer sempre acompanyats. 



El Sr. Joan Pascual, planteja que si el problema dels ocupes és de difícil solució degut a 
que tenen un emparament legal, seria convenient donar trasllat d’aquesta problemàtica 
al Conseller d’Interior Miquel Buch. 

El regidor marc Tintoré pren nota i dona la seva conformitat. 

3.- Transport 

El Sr. Medina comenta diversos aspectes relacionats amb el transport públic de Premià 
de Dalt. 

Informa als consellers que la voluntat del municipi és mantenir la línia d’autobús C14 
que circula tant per Premià de Dalt com per Premià de Mar. 

Comenta que actualment Premià de Mar assumeix una part dels costos derivats del 
servei però que de converses mantingudes sembla que no tenen la voluntat de seguir 
col·laborant. 

Si es confirmés aquest fet, la voluntat de l’ajuntament de Premià de Dalt seria assumir 
el 100% del cost del servei. 

El Sr. Carles Medina també informa que el servei del Bus Nit es mantindrà amb les 
mateixes condicions atès que és un servei que ha tingut molt bona rebuda. 

De fet comenta que aquest model implantat per Premià de Dalt ha despertat l’interès 
d’altres municipis que tenen també la voluntat de prestar-ho. 

El Sr. Medina comenta que s’ha sol·licitat poder posar una parada d’autobús dins el 
poble amb servei directe a Barcelona però que mentre no s’aconsegueixi aquesta 
parada, s’ha habilitat un bus llançadora entre els barris més allunyats per connectar amb 
la parada de la Rotonda de les Flors que enllaça amb el Bus a Barcelona. 

Els consellers plantegen una sèrie de propostes: 

La Sra. Esperança Larruy comenta que el servei de taxi és deficitari atès que finalitza a 
les 22:00 h. i que després d’aquesta hora no hi ha opció de poder demanar un taxi a 
Premià de Dalt.  Proposa fer una reunió amb els taxistes del poble als efectes de que 
s’acordi un “servei de guàrdia” per cobrir les demandes nocturnes. 

El Sr. Medina comenta que aquest servei nocturn no és obligatori per part dels taxistes 
pel que no veu molt viable que aquests donin la seva conformitat a aquesta proposta. 

El Sr. Joan Pascual comenta que malgrat no és obligatori es podria explorar la idea de 
motivar-los a prestar-lo mitjançant incentius fiscals.  

El Sr. Medina pren nota i manifesta la seva conformitat. 



La Sra. Sandra Mayo pregunta qui és el responsable de garantir la correcta accessibilitat 
de les parades de l’autobús. 

El Sr. Medina diu que aquesta responsabilitat recau sobre el concessionari del servei de 
bus. Comenta que a la propera reunió que tingui amb l’empresa Casas els traslladarà la 
necessitat de garantir que totes les parades del servei de bus siguin accessibles. 

4.- Assumptes sobrevinguts 

La Sra. Imma Fernández, presidenta del Consell, comentat que la Sra. Esperança Larruy 
ha fet arribar al Consell la següent proposta: 

“La  plaça de l’antic Ajuntament del nostre poble em sembla perillosa per a la gent gran. 
Em refereixo a la sortida de l’edifici on hi ha uns graons al mig però a la dreta i esquerra 
dels mateixos queda una alçada considerable. Les persones grans perden agudesa visual 
i molts tenen cataractes la qual cosa fa que sigui molt fàcil baixar pel dret, sobre tot en 
hores. Potser caldria fer una ratlla de color groc, com han hagut de fer en altres llocs, i 
fer-ho abans que algú caigui.” 

El Sr. Medina pren nota. 

El Sr. Joan Pascual manifesta el malestar dels veïns que viuen al voltant de la Illa Fantasia 
per les molèsties que els ocasionen les festes que es celebren durant el període estival.  
Comenta que durant l’estiu hi ha un mínim de 8 dies en els que el soroll que han de 
suportar els veïns supera els límits normals que hauria de suportar qualsevol ciutadà.  
Comenta que aquesta molèstia ha arribat a provocar problemes de salut als veïns del 
poble afectat. 

Diu que aquestes queixes ja les ha manifestat de forma reiterada tant a l’antic alcalde, 
Sr. Joan Baliarda, com a l’actual Sr. Josep Triadó però que no se li ha donat cap solució. 

El Sr. Marc Tintoré comenta que d’acord amb la informació que se li ha traslladat, només 
hi ha 3 dies a l’any que es produeix aquesta casuística.  Comenta que és la Generalitat la 
competent per atorgar la llicència per fer aquestes 3 festes, per tant és una autorització 
que s’atorga des de la Generalitat i no des de l’Ajuntament. 

El Sr. Joan Pascual, sol·licita que es doni trasllat a la Generalitat de Catalunya a través de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt d’aquesta problemàtica, al·legant que no només és un 
problema de molèsties per soroll sinó que és un problemàtica que afecta a la salut dels 
veïns de Premià de Dalt. 

La Sra. Imma Fernández comenta que pren nota d’aquesta sol·licitud i que faran els 
tràmits pertinents. 

No havent preguntes ni més assumptes a tractar, es dona per finalitzada la sessió, essent 
les 22 hores del dia 16 de juliol de 2018. 


