ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ







Número: 2/2016
Caràcter: ordinària
Convocatòria: Primera
Data: 14 de març de 2016
Horari: de 20h a 22h
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament, situada a la Plaça de la Fàbrica, 1

MEMBRES ASSISTENTS:
SR. JOSEP TRIADÓ BERGÉS
SR. MARC TINTORÉ I SERRA
SR. JOSEP FONT I VIVES
SRA. MAGDA JULIÀ LÓPEZ
SR. ANTONI LÓPEZ GUILLÉN
SR. DAVID ROVIRA RUIZ
SRA. ANA M. CUELLO LADEVESA
SR. CARLES MEDINA VILALTA
SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA
SR. JAUME CASES I MAS
SR. GINÉS MARÍN MARÍN
SRA. M. INMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SRA. EMMA ESCOLANO JUANOLA
SR. CARLOS GARCÍA ABALOS
SR. JAUME BATLLE DE CASTRO
SR. BERNABÉ RUFFO NOGUERA
SR. PEDRO BAILÓN DÍAZ

ALCALDE
1r. TINENT D’ALCALDE
2n.TINENT D’ALCALDE
3a. TINENT D’ALCALDE
4t. TINENT D’ALCALDE
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR

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

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 1).
2. Despatx Oficial.
-

Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 4 de març de 2016, relatiu a la
delegació de la Regidoria d’Hisenda a favor del Sr. Alejandro Costa Urigoitia.

-

Informar de la modificació en la designació dels vocals que representen al Grup
Municipal de Convergència i Unió (CIU) a la Comissió Informativa d’hisenda i
patrimoni, administració municipal, governació, esports, medi ambient i
paisatge, benestar social, comunicació, govern obert i transparència, gent gran,
igualtat (dona), tecnologia de la informació i comunicació (tic), salut, educació,
joventut, participació ciutadana i pla barris i de la Comissió Especial de Comptes.

-

Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 9 de març de 2016, relatiu a la
delegació de la presidència de la Comissió Informativa d’hisenda i patrimoni,
administració municipal, governació, esports, medi ambient i paisatge, benestar
social, comunicació, govern obert i transparència, gent gran, igualtat (dona),
tecnologia de la informació i comunicació (tic), salut, educació, joventut,
participació ciutadana i pla barris i de la Comissió Especial de Comptes.

CULTURA/PATRIMONI
3. Ratificació de la Modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística.

HISENDA

4. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits.

URBANISME

5. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Premià de Dalt relatiu al polígon PA-6 “Can Tecla Sala”.
6. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Premià de Dalt en l’àmbit de la finca “Can
Tecla Sala”.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC

7. Moció del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya de suport a les
mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre. (R.E. Núm.
1175, de data 07/03/2016).

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA

8. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt de suport a les mobilitzacions i
referèndums contra la LOMQUE i el model 3+2 i en defensa de l’escola pública.
(R.E. Núm. 1143, de data 04/03/2016).
9. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt de suport al “compromís de les
escales” i al “correscales” i contra la precarietat laboral en les contractacions
públiques. (R.E. Núm. 1144, de data 04/03/2016).
10. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per donar seguretat i utilitat a
l’antic escorxador municipal. (R.E. Núm. 1145, de data 04/03/2016).
11. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per al rebuig de l’Ajuntament a
la inhabilitació d’Arnaldo Otegi i per l’apropament dels presos bascos. (R.E. Núm.
1178, de data 07/03/2016).

INFORME DE REGIDORIES

HISENDA
-

Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei
Orgànica 2/2012, en el quart trimestre de 2015.

-

Donar compte de l’informe emès pel tresorer 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.

PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC

12. Pregunta del Grup Municipal del PSC relativa als arbres existents en l’aparcament
del centre comercial Sorli Discau ubicat a l’Avinguda Pedrablanca. (R.E. Núm.
1173, de data 07/03/2016).

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
13. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la deixalleria mòbil del c/ Jacint
Verdaguer del Barri Santa Anna-Tió. (Pregunta núm. 1, R.E. Núm. 1158, de data
07/03/2016).
14. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a les queixes veïnals per la dificultat
existent a l’hora de girar per les Avingudes de Barcelona i Lleida del Barri Santa
Anna-Tió. (Pregunta núm. 2, R.E. Núm. 1158, de data 07/03/2016).
15. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la realització i confecció del nou
ROM. (Pregunta núm. 3, R.E. Núm. 1158, de data 07/03/2016).
16. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la poca visibilitat existent en
l’encreuament entre el carrer Costa Brava i el carrer del Torrent Fontsana.
(Pregunta núm. 4, R.E. Núm. 1158, de data 07/03/2016).

17. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a les queixes veïnals per accedir al
barri de la Floresta. (Pregunta núm. 5, R.E. Núm. 1158, de data 07/03/2016).

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
18. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la desaparició de la
secció “Vull parlar amb tu” de la revista municipal la Pinassa i la inexistència de
la secció al web municipal. (Pregunta núm. 1, R.E. núm. 1179, de data
07/03/2016).
19. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la programació de la
setmana de la Dona i la inclusió d’actes com un taller de cuina. (Pregunta núm.
2, R.E. núm. 1179, de data 07/03/2016).
20. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a Can Batalla.
(Pregunta núm. 3, R.E. núm. 1179, de data 07/03/2016).
21. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a l’antiga fàbrica de
Can Mercadal. (Pregunta núm. 4, R.E. núm. 1179, de data 07/03/2016).
22. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa al bus nit de Premià
de Dalt a Mataró. (Pregunta núm. 5, R.E. núm. 1179, de data 07/03/2016).
23. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a l’exclusió social al
municipi. (Pregunta núm. 6, R.E. núm. 1179, de data 07/03/2016).
24. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa al nou skatepark.
(Pregunta núm. 7, R.E. núm. 1179, de data 07/03/2016).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 1).
 Sotmesa l’acta número 1 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat
dels presents sense esmenes.

2. DESPATX OFICIAL.
La Sra. Secretària dóna lectura dels següents Decrets:
“Es dóna compte que, en data 4 de març, per Decret d’Alcaldia, s’ha adoptat l’acord
d’atorgar l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a Hisenda a favor del senyor
Alejandro Costa Urigoitia. Les condicions específiques d’exercici de les delegacions
implica: la facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i tramitació dels
assumptes, la signatura dels documents de tràmit necessaris i la formulació de propostes
de resolució, així mateix, les aprovacions de despeses fins al màxim de dotze mil euros,
llevat de les subvencions.”
“Es dóna compte que, en data 8 de març, el portaveu del Grup Municipal de
Convergència i Unió va fer constar, mitjançant escrit dirigit a Secretaria, que s’havien
produït els següents canvis en la designació dels vocals que representen les següents
comissions.
Respecte a la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni, Administració Municipal,
Governació, Esports, Medi Ambient i Paisatge, Benestar Social, Comunicació, Govern
Obert i Transparència, Gent Gran, Igualtat, Tecnologia de la Informació i Comunicació,
Salut, Educació, Joventut, Participació Ciutadana i Pla de Barris, es va designar com a
vocal titular el senyor Alejandro Costa Urigoitia, mantenint-se com a vocal suplent el
senyor Marc Tintoré Serra.
Respecte a la Comissió Especial de Comptes, es va designar com a vocal titular el senyor
Alejandro Costa Urigoitia, mantenint-se com a vocal suplent el senyor Marc Tintoré
Serra.”
“Es dóna compte que, en data 9 de març, per decret d’Alcaldia, es va acordar delegar la
presidència de les dues comissions que es relacionen a continuació al senyor Alejandro
Costa Urigoitia, tant de la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni, Administració
Municipal, Governació, Esports, Medi Ambient i Paisatge, Benestar Social, Comunicació,
Govern Obert i Transparència, Gent Gran, Igualtat, Tecnologia de la Informació i
Comunicació, Salut, Educació, Joventut, Participació Ciutadana i Pla de Barris, i la
Comissió Especial de Comptes.”
Sr. Alcalde: Molt bé. Com vam informar, doncs, a la Comissió Informativa, el senyor
Alejandro Costa Urigoitia té la capacitat, té la il·lusió, fa temps que ja també porta
treballant aquests temes, doncs, de pressupost, d’ordenances i, bé, crec que està
preparat per poder-ho tenir i, a més, crec que és un tema que a ell també li agrada i,

llavors, crec que està perfectament preparat per portar-ho, doncs, de manera
adequada.
En aquest punt no s’ha de votar. És només donar compte d’aquest fet.

CULTURA/PATRIMONI
3. RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUS DEL CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.
La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent:
“Atès que aquest Ajuntament, forma part com a ens consorciat del Consoci per a la
Normalització Lingüística i la integració de l’Ajuntament al Ple de l’esmentat consorci.
Atès que el dia 8 de maig de 2015, el ple del Consorci per a la Normalització Lingüística,
a proposta del Consell d’Administració de l’esmentat ens (reunit el dia 30 d’abril anterior)
aprovà la modificació parcial dels Estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística.
Atès que la Generalitat de Catalunya aprovà, mitjançant acord de govern
GOV/133/2015, de 4 d’agost de 2015, la modificació dels estatuts de determinats
consorcis, entre els quals, els Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.
Atès que la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, que
ara es pretén sotmetre a ratificació se circumscriu als seus articles 1, 3, 23, 24, 25, 26 i
27 de l’esmentat Consorci.
Vist l’informe jurídic conjunt emès el dia 27 de gener de 2016, per la Secretaria General,
que ens informa favorablement sobre la modificació plantejada, amb les consideracions
que s’hi efectuen, i la resta de la documentació obrant a l’expedient de referència.
Vistos els articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Atès que l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que la modificació dels estatuts dels
consorcis, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels
ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes
formalitats que per l’aprovació.

Vist, així mateix, l’article 26 dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística
sobre la modificació dels Estatuts i la dissolució de l’esmentat Consorci, que exigeix el
mateix tràmit que l’article esmentat al paràgraf anterior del Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Atès que de conformitat amb els articles 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei de bases de règim
local i amb els articles 52.2.b) i 114.3.d) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
i amb l’article 313 del citat Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals la
modificació estatutària s’ha d’adoptar amb l’acord favorable de la majoria absoluta de
membres de la Corporació.
Per tot l’exposat, i en en virtut de les competències que m’han estat delegades per Decret
d’Alcaldia de data 23 de juny de 2015, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística, en els termes que consta a l’acord de govern GOV/133/2015, de 4 d’agost de
2015, pel qual es modifiquen els articles 1, 3, 23, 24, 25, 26 i 27 de l’esmentat Consorci.
Segon. Encomanar al Consorci per a la Normalització Lingüística les publicacions que
s’escaiguin, en virtut del principi d’economia processal.
Tercer. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística.”
Sr. Alcalde: Algun comentari? Estem tots d’acord? Sí? Doncs, vinga, s’aprova per
unanimitat.
 Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (CiU, PSC, ERC-AM, PP i CRIDA)
dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada per unanimitat dels presents en
tots els seus punts.

HISENDA
4. APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent:

“Vistes les factures que figuren a la relació annexa, corresponents a la prestació de
serveis i subministraments, que corresponen a obligacions derivades de compromisos de
despeses adquirides en l’exercici anterior, que per qualsevol causa no es varen reconèixer
en aquell.
Vist que la realització de les despeses de serveis i subministraments i treballs ha estat
justificada i que les factures que acrediten els deutes han estat degudament
conformades i reuneixen els requisits adients per pagar-les i que per la seva data
corresponen a l’exercici anterior, és procedent que la Corporació les aprovi i que
reconegui el crèdit que representen per poder aplicar-se al Pressupost vigent, entenent
que aquesta excepció es contempla per validar situacions puntuals.
Atès que de conformitat amb allò que preveuen les Bases d’Execució, les esmentades
factures han estat fiscalitzades per la Intervenció i han seguit els tràmits de comunicació
als òrgans competents, amb caràcter previ o posterior a la seva tramitació.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal en data 2 de març de 2016, 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, es proposa al
Ple l’adopció del següent acord:
Primer. APROVAR el reconeixement de crèdits a favor dels creditors que figuren a la
relació annexa i que a l’efecte s’aprova, per un total de 10.534,66 € per prestació de
serveis i subministraments i aprovar en allò que calgui les factures on s’han formalitzat.
Segon. APLICAR amb càrrec al pressupost de l’exercici 2016 els crèdits corresponents a
les respectives aplicacions pressupostàries.
Tercer. COMUNICAR aquest acord al Servei d’Intervenció.”
Sr. Alcalde: Senyor regidor d’Hisenda.
Sr. Costa: Moltes gràcies, senyor Alcalde. Bona nit a tothom. Bé, ja ho vam comentar a
la Comissió d’Hisenda, la Comissió Informativa, el tema que es portava avui a votació i
aprovació en el Ple. Era un conjunt de factures per un import que, si no ho recordo
malament, ascendia fins als 10.000 euros, era un conjunt de factures menors, de
pagaments menors, el més elevat em sembla que era de mil euros i, per un tema de
procediment, aquestes factures s’han hagut de pagar en aquest any, el 2016 i, per tant,

el procediment requereix l’aprovació, l’autorització del Ple per poder executar aquest
pagament.
Sr. Alcalde: Molt bé. Per part del Partit Popular, hi ha alguna intervenció? Hi ha alguna
intervenció?
Sr. García: Nosaltres simplement dir que ens abstenim, simplement, per remarcar el fet
que veiem que en alguns dels casos, en algunes d’aquestes factures, doncs, creiem que
hi havia temps suficient per poder-se aprovar en l’exercici 2015 i, per tant, és un tema
menor i tampoc són quantitats gaire grans, però sí que pensem que s’hauria pogut fer
millor i, per tant, fem aquesta abstenció, tenint en compte també que, a partir d’ara, es
farà tot en facturació electrònica, segons se’ns ha dit, i per tant, entenem que ja no hi
haurà aquests petits decalatges.
Sr. Alcalde: Molt bé. Més intervencions? Per tant, passem a votació.
 Sotmesa la proposta a votació, per 15 vots a favor (CiU, PSC, ERC-AM i PP), i 2
abstencions (CRIDA) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del número legal de membres de la Corporació.

URBANISME
5. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PERMIÀ DE DALT RELATIU AL POLÍGON PA-6 “CAN TECLA
SALA”.
La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent:
“Vist que l’empresa COMPANYIA AGRÍCOLA I RAMADERA DEL MARESME, S.A. és
propietària única de la finca coneguda com ‘Mas Tecla Sala’ ubicada a la carretera de
Premià de Mar número 2-4 de Premià de Dalt. Aquesta finca, classificada com a sòl urbà,
esta qualificada pel POUM actualment vigent amb les claus 17a, 17b i 17e.
Vist que en data 4 d'abril de 2011, en aplicació de l'article 99.2 a) del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova la Llei d'Urbanisme de Catalunya, l'Ajuntament
de Premià de Dalt va acordar remetre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

una proposta de modificació puntual del POUM de Premià de Dalt referida a aquesta
finca que tenia per objectiu la implantació d'un hotel o d'un geriàtric.
Vist que en sessió extraordinària celebrada en data 29 de juliol de 2013, el Ple de
l’Ajuntament va acordar l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del POUM de
Premià de Dalt relativa al polígon PA-6 ‘Can Tecla Sala’ i del conveni subscrit entre
l’Ajuntament de Premià de Dalt i la societat propietària del sòl. Així mateix es va acordar
exposar l’expedient a informació pública pel termini d’un mes i sol·licitar informe als
organismes afectats per raons de les seves competències sectorials i als municipis
limítrofs, en els termes de l’article 85.5 de la Llei d’Urbanisme.
Vist que l’acord d'aprovació inicial de la modificació puntual va ser publicat al BOPB de
data 21 d'agost de 2013 i durant la fase d'exposició i informació pública subsegüent a l'
esmentada aprovació no es van presentar al·legacions.
Vist que en relació als preceptius informes sectorials i salvat l'informe del Departament
de Cultura que a continuació es detallarà, tots van resultar favorables, alguns d'ells amb
prescripcions de cara a incorporar a la redacció del futur planejament derivat de
desenvolupament del POUM modificat que, forçosament, s'haurà de tramitar.
Vist que en data 3 de setembre de 2013 el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya va emetre informe disposant que, prèviament a l’aprovació de la modificació
puntual del POUM de Premià de Dalt a la finca Tecla Sala, calia tramitar una modificació
del Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Premià de Dalt que ajustés la
protecció de l'àmbit, per tal de fer la proposta compatible i coherent amb ambdues
figures de planejament.
Vist que en compliment del requeriment estipulat a l'informe del Departament de Cultura
de data 3 de setembre de 2013, l'empresa propietària de la finca Tecla Sala va presentar
en data 5 de maig de 2014 una proposta de modificació puntual del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni que recollia els mateixos canvis en la protecció patrimonial
previstos a la modificació puntual del POUM ja aprovada inicialment en data 29 de juliol
de 2013 i, a més, incorporava un informe del Tècnic de Patrimoni Cultural Senyor Jordi
Montlló Bolart.
Vist que en data 16 de juny de 2014 es va acordar l'aprovació inicial de la modificació
puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental relativa a
la fitxa 79 ‘Can Tecla Sala’, acord que va ser publicat al BOPB de 21 de juliol de 2014 i
que es va sotmetre a informació pública pel termini d'un mes, sense que dins l' esmentat
període es presentés cap escrit d'al·legacions.

Vist que en data 27 de novembre de 2014 el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya va emetre informe amb prescripcions referent al document de la
modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni aprovat inicialment.
Vist que en data 12 de febrer de 2015, la propietat de la finca afectada per la modificació
puntual va presentar un nou document en el que s'incorporaven les prescripcions i els
requeriments exigits en l'informe referit al punt anterior.
Vist que en data 15 de juliol de 2015 la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
Barcelona va acordar per unanimitat informar favorablement la modificació Puntual del
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental relativa a la fitxa 79
‘Can Tecla Sala’, modificació puntual que es troba actualment en tràmit d'aprovació
provisional.
Vist que en data 19 de gener de 2016, l’Arquitecte Municipal va emetre informe
favorable en relació a l'aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal de Premià de Dalt relativa al polígon PA-6 ‘Can Tecla
Sala’.
Atès que en la tramitació de la present modificació puntual no s'ha introduït cap canvi
ni modificació substancial al document aprovat inicialment, no s'ha de procedir a obrir
un nou termini d'informació pública. En primer lloc, en el tràmit d'informació pública
subsegüent a l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal de Premià de Dalt relativa al polígon PA-6 ‘Can Tecla Sala’ no s'ha presentat
cap al·legació. En segon lloc, les prescripcions contingudes als informes dels organismes
sectorials, salvat l'informe del Departament de Cultura al qual ens referirem a
continuació, s'hauran d'incorporar al futur planejament derivat de
desenvolupament del POUM modificat sense que, per altra banda, suposin cap canvi
substancial en el pla aprovat inicialment, entenent com a canvis substancials els definits
per l'article 112.2 del RLU.
Atès que en relació al requeriment contingut a l'informe del Departament de Cultura de
data 3 de setembre de 2013, s'ha donat ple compliment al mateix, per la qual cosa la
present modificació puntual s'està tramitant simultàniament amb la modificació puntual
del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Premià de Dalt
en l'àmbit de la Finca ‘Can Tecla Sala’, actualment en tràmit d'aprovació provisional. Tal
i com estableixen els articles 85,9 del TRLU i 110.2 del RLU, la tramitació simultània de
ambdós instruments de planejament s'està duent a terme en expedients separats i
s'haurà de tenir en compte que, de conformitat amb el que disposen els esmentats
preceptes, l' executivitat de l'acord d'aprovació definitiva de la modificació puntual del

referit Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental restarà
supeditada a l'aprovació definitiva de la present modificació puntual del POUM.
Atès que en data 15 de juliol de 2015 la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
Barcelona va emetre informe favorable a la modificació Puntual del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental relativa a la fitxa 79 ‘Can Tecla Sala’,
amb la qual cosa es dona compliment al requisit establert a l'article 33 de la Llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català per a l'aprovació definitiva de l'
esmentada modificació puntual.
Atès que de conformitat amb l'article 85.1 del TRLU, correspon a l'Ajuntament
l'aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal de Premià de Dalt relativa al polígon PA-6 ‘Can Tecla Sala’, corresponent
l'aprovació definitiva a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en virtut de
l'article 80. a) del TRLU.
Atès que la competència de l'adopció de l'acord d'aprovació provisional correspon al Ple
de la corporació, de conformitat amb l'article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), modificada pel Reial Decret Legislatiu
7/2015, de 30 d'octubre, i de l'article 52.2 c) 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
(TRLMC). Aquesta aprovació, si s'escau, s'haurà de dur a terme per majoria absoluta del
nombre legal dels membres de la corporació, en virtut de l'article 47.2 ll) de la LRBRL i de
l'article 114.3 k) del TRLMC.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria de la Corporació i vistes les competències
que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest
Ajuntament mitjançant Decret de data 23 de juny de 2015, PROPOSO al PLE l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal de Premià de Dalt relativa al polígon PA-6 "Can Tecla Sala".
SEGON.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya certificació dels presents
acords i documentació íntegra degudament diligenciada de l' expedient de la Modificació
Puntual per a la seva aprovació definitiva i corresponent publicació.
TERCER.- NOTIFICAR el present Acord als propietaris i titulars inclosos en l'àmbit del Pla
Especial.

QUART.- PUBLICAR el present Acord per mitjans telemàtics, d'acord amb l'article 8.5 c)
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.”
Sr. Font: Bé, això és una provisió provisional d’una modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística, que aquí veurem que després hem de fer l’aprovació de la
modificació puntual del Pla Especial. Això és perquè va lligat, si fem una cosa també hem
de fer l’altra. Això és el tema de la Tecla Sala, que per tots és ben sabut, que és el tema
dels senyors que volen fer l’hotel aquell allà baix, eh? Això ja es va comentar en un ple
que ja es va parlar i se us va comentar.
Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha intervencions per part vostra? Endavant.
Sr. García: Bé, nosaltres votarem en contra d’aquest punt i del següent, que van
relacionats. Bé, en resum, és una modificació puntual en la qual és cert que és una
propietat privada i que, per tant, no és un tema que depengui directament de
l’Ajuntament, però vaja, no va amb la nostra línia urbanística el fet de tenir un hotel, a
més, un hotel de quatre o cinc estrelles en el municipi o l’opció que fos un geriàtric,
però, en tot cas, un geriàtric de luxe.
Nosaltres considerem que, com que l’Ajuntament ha estat participant, diguem-ne, en
negociacions per poder establir un conveni que s’ha acordat amb el propietari, en aquest
conveni s’han aconseguit coses beneficioses per al municipi, que es quedarà amb una
part del terreny i, a més, hi haurà una compensació econòmica més elevada que la que
hauria de rebre per llei, simplement. Però considerem, doncs, que es podria haver
arribat a més millores, a una millor situació, perquè no considerem que un equipament
d’aquestes característiques exclusiu en el nostre municipi sigui avantatjós per a la
ciutadania.
A més, també hem vist que hi havia un document sobre una mena de participació
ciutadana quan es va aprovar, inicialment, una de les fases d’aquest projecte i, després,
sembla que realment no es va acabar fent, no hi va haver cap al·legació, perquè tampoc
es va engegar aquest procés de participació que s’havia esmentat inicialment. Per tant,
pensem que això sí que es podria haver fet amb certa participació i aconseguir millors
condicions.
Sr. Alcalde: Molt bé. Senyor Cases.

Sr. Cases: Sí. Gràcies, Alcalde. Bé, nosaltres, un cop vist tota la paperassa i les
explicacions del Govern, especialment, del company, el portaveu a la Junta de Portaveus
i haver vist el projecte inicial que es va presentar el juliol del 2010, que era un projecte
absolutament desproporcionat i que tots sabíem perfectament que anava cap al fracàs
absolut, aquell juliol de 2010, que va arribar al plenari, fins i tot, sense l’informe
preceptiu dels Serveis Tècnics de la casa, d’aquí, de l’Ajuntament de Premià de Dalt, amb
un informe extern fet per una empresa externa, ja vàrem dir a les hores que aquell
projecte inicial de juliol del 2010 no anava bé, que era un projecte absolutament
desorbitat pel que era la finca i pel que era l’urbanisme, inclús, de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, no?
Vàrem fer al·legacions directament a la CUP, el Partit Socialista, en aquells moments, i
efectivament, doncs, el que vam dir ja el juliol de 2010 es va anar complint.
Afortunadament, el projecte ha arribat i, com bé diuen els companys de la Crida de
Premià de Dalt és una propietat privada i, com a tal, doncs, hem d’entendre que els
privats tenen el seu dret també a exercir allò que més convingui a la seva propietat,
sempre que no contravingui les normes d’urbanisme, no?
La Generalitat s’ha pronunciat. Els informes previs a aquest projecte, doncs, sembla que
són favorables, tant de Patrimoni com d’Urbanisme i, efectivament, hi ha una rebaixa
substancial del que són el sostre edificable i els metres quadrats a edificar.
L’equipament que s’hi vol posar és lliure elecció de la part privada, entenem que
l’Ajuntament, doncs, tot i que són models d’urbanisme que podem compartir o no, però
poc hi podem decidir, mentre s’ajusti a normativa poc hi podem decidir i entenem que
pot ser, fins i tot, un bé per a Premià de Dalt, en aquests moments sí que ho veiem,
perquè, ho repetim, aquella planta més quatre, per una banda, més les dos torres
paral·leles que anaven en planta més set o vuit pisos d’alçada era desorbitat, ja ho hem
dit, i per tant, ara, tot això ha quedat rebaixat, és un semisoterrani o soterrani amb
planta més u, sinó que el regidor d’Urbanisme que em corregeixi, i hi ha unes
contrapartides importants per al poble de Premià de Dalt, que podríem estar ajustant
euro amunt euro avall el valor que se li dóna a la contrapartida, perquè, com que no és
habitatge públic, doncs, s’ha de fer en efectiu el contravalor, que és em sembla, si no ho
tinc malentès, 1,4 milions d’euros per a Premià de Dalt més les cessions de zones verdes
que marca la llei, etcètera.
Bé, difícilment podríem tombar la voluntat d’aquesta part privada. No és el model que
a nosaltres ens entusiasmi d’urbanisme, ja ho vam dir en el seu dia, però també entenem

que els privats, doncs, tenen drets. Però aquest resultat final no ens és del tot
desagradable, des del punt de vista d’implantació, des del punt de vista de zona
urbanitzada i, per tant, si a més a més la contrapartida, quan es faci el projecte de
reparcel·lació, és 1,4 milions d’euros que haurà de passar per caixa aquesta part privada
és una bona negociació per al poble de Premià de Dalt, que això ens permetrà fer altres
equipaments o invertir-ho en altres zones o altres necessitats que tenim aquí, a Premià
de Dalt, i també, doncs, disposar de la zona verda preceptiva que marca la llei, no?
Per tant, des d’aquest punt de vista, nosaltres hi votarem a favor.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Alguna intervenció més?
Sr. Font: No. Simplement, agrair al Jaume perquè ha entès perfectament el que és el
projecte. Aquests senyors des del 85 que han estat lluitant perquè això arribés; al final,
ho ha aconseguit, tot i que tenia un contenciós posat, en el seu moment, i hagués pogut
acabar d’una altra manera, que no hagués sigut pas més bona per a l’Ajuntament, sinó
que crec que hagués sigut bastant més complicat.
Llavors, agrair la intervenció que has fet, Jaume.
Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha alguna intervenció més? Crec que ha quedat clar el punt de
vista, eh?, de tots els grups.
I, bé, si de cas, passem a votació.
 Sotmesa la proposta a votació, per 15 vots a favor (CiU, PSC, ERC-AM i PP), i 2
vots en contra (CRIDA) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del número legal de membres de la Corporació.
6. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE PREMIÀ DE DALT EN
L’ÀMBIT DE LA FINCA “CAN TECLA SALA”.
La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent:

“Vist que l’empresa COMPANYIA AGRÍCOLA I RAMADERA DEL MARESME, S.A. és
propietària única de la finca coneguda com ‘Mas Tecla Sala’ ubicada a la carretera de
Premià de Mar número 2-4 de Premià de Dalt. Aquesta finca, classificada com a sòl urbà,
estava qualificada amb les claus 17a, 17b i 17e al POUM de Premià de Dalt. La finca està
inclosa en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental, dins de la
Fitxa 79 J2 “Can Font/Ca la Tecla Sala”.
Vist que en data 4 d'abril de 2011, en aplicació de l'article 99.2 a) del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova la Llei d'Urbanisme de Catalunya, l'Ajuntament
de Premià de Dalt va acordar remetre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
una proposta de modificació puntual del POUM de Premià de Dalt referida a aquesta
finca que pretenia permetre-hi la instal·lació d'un hotel o d'un geriàtric.
Vist que el dia 8 de juny de 2011, la Comissió Territorial d'Urbanisme va emetre informe
previ favorable a l' esmentada proposta de modificació puntual del POUM, tot proposant
diverses esmenes.
Vist que en data 29 de juliol de 2013 es va aprovar inicialment la modificació puntual del
POUM de Premià de Dalt relativa al polígon PA-6 ‘Can Tecla Sala’, que donava
compliment a totes les prescripcions de la Comissió Territorial d'Urbanisme, a excepció
només de la reubicació dels edificis a la part nord del sector. Aquest instrument modificà
les claus de protecció 17a i 17e en considerar que, per aplicació del principi de jerarquia
de plans, la modificació del planejament general feia innecessari tramitar la modificació
d'un instrument específic que canviés el Pla Especial de Protecció del Patrimoni.
Vist que en el marc de la tramitació de l' esmentada modificació puntual, el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya va informar en data 3 de setembre de 2013
que, al seu entendre, per a modificar la protecció de la finca calia tramitar prèvia o
simultàniament una modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni, en
considerar que, tot i tenir el POUM jerarquia superior, calia aplicar el principi
d'especialitat i no el de jerarquia.
Vist que en data 5 de maig de 2014, la societat COMPANYIA AGRÍCOLA I RAMADERA EL
MARESME, S.A., va presentar una proposta de modificació puntual del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni que recollia els mateixos canvis en la protecció patrimonial
previstos a la modificació puntual del POUM ja aprovada inicialment en data 29 de juliol
de 2013 i, a més, incorporava un informe del Tècnic de Patrimoni Cultural Senyor Jordi
Montlló Bolart.
Vist que en data 16 de juny de 2014 es va acordar l'aprovació inicial de la modificació
puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental relativa a

la fitxa 79 ‘Can Tecla Sala’, acord que va ser publicat al BOPB de 21 de juliol de 2014 i
que es va sotmetre a informació pública pel termini d'un mes, sense que dins l' esmentat
període es presentés cap escrit d'al·legacions.
Vist que en data 27 de novembre de 2014 el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya va emetre informe amb prescripcions referent al document de la
modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni aprovat inicialment,
informe que va tenir entrada en el registre de l'Ajuntament en data 5 de desembre de
2014.
Vist que en data 12 de febrer de 2015, la propietat de la finca afectada per la modificació
puntual va presentar un nou document en el que s'incorporaven les prescripcions i els
requeriments exigits en l'informe referit al punt anterior.
Vist que en sessió de data 15 de juliol de 2015, la Comissió Territorial del Patrimoni
Cultural de Barcelona va adoptar per unanimitat l'acord d'informar favorablement la
proposta corresponent a la fitxa 79 ‘Can Tecla Sala’, en virtut de l'article 17.4 de la Llei
del patrimoni cultural Català.
Vist que en data 20 de gener de 2016, l’Arquitecte Municipal va emetre informe
favorable a l’aprovació provisional.
Vist que la modificació de les figures de planejament urbanístic està subjecte a les
mateixes disposicions que en regeixen la seva formació, essent d'aplicació els articles 96
i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme (TRLU), desplegats pels articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18
de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU).
Vist que la present modificació puntual s'està tramitant simultàniament amb la
modificació puntual del POUM de Premià de Dalt a la finca de ‘Can Tecla Sala’, si bé en
expedients separats, tal i com preveuen els articles 85,9 del TRLU i 110.2 del RLU. De
conformitat amb el que disposen els esmentats preceptes, l'executivitat de l'acord
d'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic i Ambiental relativa a la fitxa 79 ‘Can Tecla Sala’ restarà
supeditada a l'aprovació definitiva de l'esmentada modificació puntual del POUM, la
qual cosa s'haurà de fer constar en l'acord corresponent.
Vist que totes les modificacions introduïdes en la documentació d'aprovació provisional,
no suposen canvis substancials al document aprovat inicialment, per la qual cosa no
s'estima oportú sotmetre el document a una segona aprovació inicial ni procedir a obrir
un nou termini d'informació pública, tal i com preveu l'article 112.1 a) del RLU. Per una
banda, en el tràmit d'informació pública subsegüent a l'aprovació inicial de la

modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental
relativa a la fitxa 79 ‘Can Tecla Sala’ no es va presentar cap al·legació; i, per l'altra, les
prescripcions contingudes en l'informe emès en data 27 de novembre de 2014 pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, posteriorment incorporades al
text original mitjançant document de data 12 de febrer de 2015, no suposen cap canvi
substancial, entenent com a tals els definits per l'article 112.4 del RLU.
Vist que en data 22 de setembre de 2015 va tenir entrada en el registre de l'Ajuntament,
informe favorable a la modificació puntual del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i
Ambiental de Premià de Dalt en l'àmbit de la finca Tecla Sala emès per la Comissió
Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona en data 15 de juliol de 2015, amb la qual
cosa es dona compliment al requisit establert a l'article 33 de la LLei 9/1993, de 30 de
setembre, del Patrimoni Cultural Català per a l'aprovació definitiva de la modificació
puntual.
Vist que de conformitat amb l'article 85.1 del TRLU, correspon a l'Ajuntament l'aprovació
provisional de la modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic i Ambiental, corresponent l'aprovació definitiva a la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona, en virtut de l'article 80 del TRLU.
Vist que la competència de l'adopció de l'acord d'aprovació provisional correspon al Ple
de la corporació, de conformitat amb l'article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), modificada pel Reial Decret Legislatiu
7/2015, de 30 d'octubre, i de l'article 52.2 c) 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
(TRLMC). Aquesta aprovació, si s'escau, s'haurà de dur a terme per majoria absoluta del
nombre legal dels membres de la corporació, en virtut de l'article 47.2 ll) de la LRBRL,
modificada pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, i de l'article 114.3 k) del
TRLMC.
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada
per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 23 de juny de 2015,
PROPOSO al PLE l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Premià de Dalt en l'àmbit de la Finca
"Can Tecla Sala" i la documentació que la integra, amb les modificacions introduïdes
respecte el contingut de la documentació aprovada inicialment i sotmesa a informació
pública.

SEGON.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya certificació dels presents
acords, documentació íntegra i expedient complet de la Modificació Puntual per a la seva
aprovació definitiva i corresponent publicació.
TERCER.- NOTIFICAR el present Acord als propietaris i titulars inclosos en l'àmbit del Pla
Especial.
QUART.- PUBLICAR el present Acord per mitjans telemàtics, d'acord amb l'article 8.5 c)
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.”
Sr. Alcalde: Molt bé. Relacionat amb el punt anterior, voleu fer algun comentari? Ja ho
hem parlat en el punt anterior. Entenc que és la mateixa intenció de vot, eh?
Doncs, passem a votació.
 Sotmesa la proposta a votació, per 15 vots a favor (CiU, PSC, ERC-AM i PP), i 2
vots en contra (CRIDA) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del número legal de membres de la Corporació.

MOCIONS

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA DE SUPORT
A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE
L’EBRE (R.E. NÚM. 1175, DE DATA 07/03/2016).
 El Grup Municipal Crida Premià de Dalt s’adhereix a la present moció.
La Sra. Secretària dóna lectura de la següent moció:
“El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que
inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els

quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats
autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià).

Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que
diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar
l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat
del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i
pesqueres que s’hi desenvolupen.
El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre aprovava
amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals per al tram
final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys secs, normals i
humits. Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any
sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732
hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més, s’incorporava una
proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 3.518
hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals que garantia la subsistència del
Delta, el manteniment de l’activitat pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser
presentada en forma d’al·legacions per la Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués
en el nou Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre, però no va ser atesa.
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense
diferenciar anys secs o humits) és a dir, 5.000 hm3/anuals menys, que els proposats per
la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi,
tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre Arias
Cañete al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els
cabals ecològics en el cent per cent de les masses d'aigua, el de l'Ebre estableix
únicament un vuit per cent del total de les masses de l'aigua.
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de nous
regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de l’Estat
espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions
i van lligades a 56 noves infraestructures de regulació (embassaments).
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va presentar
més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió
Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va constatar que
mancava molta informació als diversos plans de conca espanyols per adaptar-se a les

normatives europees, i va requerir al Govern espanyol que ho modifiqués. La Comissió
va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el contingut del Pla de Conca de
l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les
quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de
l’Ebre.
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur
socioeconòmic i mediambiental del delta de l’Ebre i els seus pobles, el grup municipal del
PSC proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1. MANIFESTAR al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de Premià de
Dalt a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en
Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016.
2. DONAR suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el
Pla hidrològic de la conca de l’Ebre.
3. DEMANAR al Govern de la Generalitat que convoqui de forma urgent la Comissió per
la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per valorar el contingut del Pla i liderar una
resposta institucional unitària.
4. DONAR suport a les accions que el Govern de Catalunya, les diputacions, els
ajuntaments, així com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió
Europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar
els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
5. DEMANAR a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el
compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, Aus
i Hàbitats.
6. EXIGIR el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i econòmica, vinculats al riu, al
delta i als pobles riberencs.
7. EXIGIR el compliment dels acords de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de
l'Ebre, respecte als cabals ecològics d'una manera especial.
8. COMUNICAR aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la conselleria d’Agricultura
de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern

espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de
l’Ebre.”
Sr. Alcalde: D’acord. Aquí, hi ha unes esmenes que s’han presentat a darrera hora. Per
part nostra, doncs, no hi ha cap problema per les esmenes que hi ha hagut, eh?,
presentades també per la Crida.
No sé si us han arribat les esmenes? Tot? Passem, si de cas, doncs, a exposició de la
mateixa. Voleu comentar-la? O llegim? Llegim la part, potser, dels acords?
Sr. García: Una cosa. No, que ens recordava la Mireia que hem de dir que ens adherim
a la moció. Per les esmenes a la qüestió d’adherir-nos.
Sr. Alcalde: Llegim els acords?
Sr. García: D’acord. Afegir un punt. És que hi havia un punt afegit als acords que volíem
proposar, que no era dels que ja havíem acordat amb vosaltres.
Era relacionat amb el punt anterior que havíem dit que, finalment, no posàvem, però és
diferent. El punt que volíem afegir als acords és:
“Ratificar que, tal com estableix la Directiva marc de l’aigua, instrument d’aplicació
obligada als estats membres de la Unió Europea, transposada a la normativa estatal,
mitjançant l’article 129 de la Llei 62/2003: ‘L’aigua és un patrimoni imprescindible i un
bé públic’, i per tant, no pot estar en mans d’interessos privats i ser una eina
d’especulació.”
Aquesta és la proposta.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Doncs, aquí, hi ha una esmena que no està presentada amb anterioritat i,
llavors, si no estem d’acord tots, podem no acceptar aquesta esmena i, llavors, votar la
proposta que hi ha anterior, que hi ha consensuada.
Sra. Fernández: A veure, nosaltres, de fet, hi havia una esmena anterior que la vam
rebutjar, o sigui, un punt anterior que el vam rebutjar, de fet, per desconeixement de la
Directiva marc de l’aigua, perquè no podíem entrar en el coneixement d’aquesta. No
coneixem aquesta directiva, llavors, vàrem dir: “Bé, no entrem a discutir aquesta

directiva.” Ja sé que el que diu, bé, és una cosa molt òbvia, no?, però, realment, no sé si
val la pena introduir-hi. És que no té tanta importància en el món local, com perquè
estiguem afegint tants punts, en aquest moment. No sé com ho veieu vosaltres, però
crec que no val la pena afegir més punts.
Sr. Alcalde: Ho deixem com està, eh? Deixem com estava?
Sra. Fernández: Jo, per mi, sí.
Sr. Alcalde: Doncs, amb les anteriors que hi ha hagut, doncs, hi estem d’acord?
Doncs, si us sembla, passem als acords? O, sinó, la deixem sobre la taula i la portem el
mes que ve i la mirem de consensuar entre tots. O la votem i ja està?
Sra. Fernández: Com vulgueu. Voleu deixar-la sobre la taula i portar-la el mes vinent i la
consensuem i la discutim millor?
Sr. García: Home, si no esteu d’acord amb aquesta esmena, crec que el lògic seria votarla sense l’esmena, vull dir, nosaltres pensem que és important afegir-la, per això ho hem
fet.
Sr. Alcalde: Algun comentari?
Sr. Bailón: Gracias, señor Alcalde. Buenas noches. Bueno, ya lo ha dicho Imma, pero, en
primer lugar, manifestar desde nuestro grupo municipal nuestro total desacuerdo en
votar mociones de este calibre en el Pleno, ya que no nos afectan en nada, pero, bueno.
Nosotros estamos a favor de ordenar y distribuir los recursos hídricos por todo el
territorio, no territorio por territorio, como se dice en la moción.
No entendemos que no se haga nada y solo se vaya en contra de un intento de introducir
soluciones a problemas que hay y que pueden haber.
Recordemos los intentos de trasvase del Gobierno del tripartito de la Generalitat a
escondidas y que, cuando ya no había tiempo para hacerlo, se hicieron. Si no se hace
nada, la Cataluña seca no tendrá agua y el delta desaparecerá por regresión y por
salinización.
Bien. Por punto y decir, ya que la presenta el Partido Socialista, en Lleida, me ha
impactado este punto, porque, en Lleida, el Partido Socialista está totalmente de

acuerdo con los regantes y los regantes quieren que les traigan agua del Ebro. Entonces,
no he entendido, entonces, la posición de presentar esta moción aquí.
Siguiendo un poco con la moción, sí es cierto que la reducción del caudal que se quiere
llegar, sobre todo, si miramos números, hectómetros cúbicos, etcétera, es muy
significativa, pero también es cierto que, gracias a esa reducción, muchas zonas de
España podrán crear empleo y, sobre todo, productos de nuestra tierra, gracias a toda
el agua que se utilizará, ya no solo en el riego, sino en sus múltiples usos.
Si le preguntan a los pescadores cuántas veces entran y cuánto entra en el delta para
faenar, la referencia de estos en esta moción cambiaría totalmente, ya que no me
extenderé mucho pero el 99 % de la pesca se hace en el intercambio con el agua salada
y, claro, justamente, es donde viven las especies que más se pescan en el delta. Es hasta
beneficiario que haya esta mezcla y, por lo tanto, es hasta beneficiario que haya menos
agua dulce que agua salada.
La actividad agrícola del delta, sobre todo, en los arrozales, que es la que más se nutre
de agua, no debe ni tiene que afectarse para nada si hay una reducción de caudal, ya
que no deja de ser agua bombeada y también una gran cantidad está llena de sal o con
un gran tanto por ciento de sal.
¿Qué quiero decir con esto? Para que se entienda. El agua de los arrozales no deja de
ser agua pasajera, ésta está en constante movimiento y no necesita ni un 1 % del agua
que desemboca del delta al año.
Muchas gracias.
Sr. Alcalde: Molt bé. Més intervencions?
Sra. Fernández: Bé, nosaltres no som experts en el tema de cabals dels rius ni res d’això,
però si és tan beneficiós que la salinització del delta i que el cabal del riu Ebre sigui el
que proposa el Pla hidrològic, no entenc les protestes i l’enrabiada que tenen tots els
sectors del delta de l’Ebre. Una proposta que es va fer des de les Terres de l’Ebre i dins
del marc de la Comissió de Sostenibilitat que compta amb un ampli suport al territori
tant d’experts com de consens polític i social, i això permet assegurar la supervivència
del delta. No entenc per què protesten i creuen que si baixa el cabal està en perill la seva
supervivència; si és tan bo i tan beneficiós com diu vostè, no ho entenc.
O sigui, nosaltres el que fem és una moció de suport en aquests col·lectius que fa molts
anys que protesten per la rebaixada dels cabals del riu Ebre i que, realment, ells viuen
allà i veuen perillar la seva supervivència, tant de la supervivència agrícola, pesquera i
del sistema ecològic que hi ha en el delta. No és només això. Jo no entraré a valorar

cabals de rius perquè, realment, no sóc una experta, em refio del que diu aquesta
proposta de les Terres de l’Ebre, que són els que viuen allà i els que pateixen i els que
valoren més i que saben més el que els convé a ells.
Sr. Alcalde: Bé, hi ha alguna intervenció més?
Sr. García: Només afegir que, a veure, a part de totes les protestes que hi ha hagut, bé,
les protestes que hi ha hagut per totes les entitats ecologistes a nivell europeu, doncs,
home, és bastant absurd que es digui que no passa re, no?, que tot això és positiu i
beneficiós.
Aquí, primer, hi ha la construcció de cinquanta-sis nous embassaments i preses, això,
directament, fa desaparèixer el delta i, a més, doncs, les hectàrees de regadiu que es
donaran en concessions, de fet, s’estan donant en una forma d’especulació amb
aquestes àrees de regadiu que no deixa de ser perjudicial i no arriba cap benefici tampoc
per als regants, realment.
Per tant, amb tot això, nosaltres també creiem que és important la solidaritat i igual que
hi ha gent del delta que ve a manifestacions a Barcelona per altres temes, doncs,
nosaltres, igual que molta gent de Premià i d’altres municipis va baixar al delta per les
manifestacions que es van fer per la Plataforma en Defensa de l’Ebre, doncs, també
considerem que és important parlar-ho en el municipi.
I, vosaltres, en el fons, també ho considereu important, perquè heu portat tot
l’argumentari del Partit Popular.
Sr. Alcalde: Vinga.
Sr. Bailón: El argumentario lo he hecho yo, ¿eh?, señor Carlos, nada del Partido Popular,
¿eh?, lo he hecho yo. Y, luego, por favor, pediría al señor Alcalde que cuando alguien da
su opinión, como yo lo he hecho y creo que no se debe faltar al respeto a nadie, que,
por favor, la próxima vez que mi opinión parezca absurda para este grupo municipal que
les llame la atención, porque yo en ningún momento he desvalorizado su opinión.
Muchas gracias.
Sr. Cases: Sí, una puntuació, un petit apunt dels companys del Partit Popular que
parlaven, doncs, de l’Alcalde de Lleida, no? Bé, l’Alcalde de Lleida, efectivament, demana
aigua també per als seus regants, però també és veritat que l’Alcalde de Lleida ha estat
en contacte amb el sector agrícola de les comarques de Lleida i altres zones del curs del
riu Ebre i també s’està aconsellant a molts regants que canviïn els sistemes de rec, és a
dir, molts d’aquests regants no estan regant amb els sistemes moderns de rec, sinó que

estan fent el rec per inundació i, per tant, això és un consum d’aigua que, fins i tot, la
mateixa Unió de Pagesos està ja damunt del tema per intentar convèncer o intentar
persuadir molts d’aquests regants de les comunitats de regants que busquin sistemes
més modernitzats de rec i que no es consumeixi tanta aigua, no?
Per tant, jo entenc que el tema aquest del riu aixeca passions, tant en una banda com
en l’altra, el riu no neix a Catalunya, però mor a Catalunya i, si volem preservar el sistema
del delta, jo us convido a passejar pel delta, jo m’hi passejo molt i, a més, hi passo moltes
vacances i, realment, si el riu disminueix el seu cabal en el seu tram final, la salinització
del delta serà un fet ja efectiu i tota l’economia dels arrossars, que requereixen d’aigua
dolça per poder sobreviure i per poder tirar endavant els cultius d’arròs, que,
precisament, una de les principals collites que es fa a Catalunya es fa al delta de l’Ebre,
hi ha altres zones de Catalunya que també es cull arròs, però el delta de l’Ebre és la més
extensiva, doncs, cal preservar-la també perquè és un motor econòmic per a aquelles
comarques.
Per tant, jo crec que és bo que aquestes mocions serveixin per crear consciència i que la
Generalitat i a qui pertoqui, doncs, els arribi que els ajuntaments també es posicionen,
perquè l’ecosistema no és només de les comarques del delta de l’Ebre, també és el
nostre ecosistema, és el de Catalunya, és el de la resta d’Espanya i hem de ser capaços
de buscar l’equilibri.
Per tant, puc entendre motius pels quals, doncs, l’alcalde de Lleida també busqui donar
sortida al seu sector agrícola, però s’ha de fer amb coherència, s’ha de fer amb
conseqüència i, segurament, doncs, requereix d’inversions en aquest sector, que fa anys
que no se’n fan o no es fan del tot com s’haurien de fer i, per tant, cal buscar l’equilibri,
perquè una cosa és clara, si no preservem el cabal del delta de l’Ebre, la salinització serà
un fet i, per tant, perdrem molt més que no pas hi guanyarem.
Sr. Alcalde: Molt bé. Jo crec que està prou debatut aquest tema. Jo, com a moderador,
us demano en general respecte i, dintre del possible, màxima brevetat, perquè tenim
vint-i-quatre temes i jo crec que està prou explicat i està prou debatut. Una intervenció
molt curta i passem a votació.
Sr. García: Sí, sí. No. Només, simplement, que si s’ha entès com una ofensa, diguéssim,
disculpes i que no era la intenció. Simplement, he expressat la nostra opinió i respectem
la resta d’opinions, com no podia ser d’una altra forma.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé.

 S’aprova per unanimitat la incorporació de les esmenes presentades per registre
pel Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya i el Grup Municipal Crida
Premià de Dalt (R.E. núm. 1326, data 14/03/2016), passant a tenir la moció el
redactat que és transcriu íntegrament a continuació:
“MOCIÓ DE SUPORT A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE I A LES
MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE
L’EBRE
El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets
que inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021)
entre els quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de
les nou comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc,
Navarra i el País Valencià).
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte
les al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i institucions van
presentar per denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el
Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a
les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen.
Des de les Terres de l’Ebre, l’any 2007, es va aprovar una proposta de cabals
ecològics per al tram final del riu que permetia assegurar la supervivència del
Delta, el manteniment de l’activitat pesquera i el gran ecosistema del Delta, espai
d’alt valor estratègic en les migracions d’aus entre Europa i Àfrica. La proposta
va ser revisada el 2015, per adequar-la a la Instrucció de Planificació Hidrològic,
pels mateixos experts que ja van fer la primera proposta, dins del marc de la
Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, que el 25 de juny de 2015
aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de
cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades;
per a anys secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis
presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals;
per a un any normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de
9.907 hm3/anuals. A més, s’incorporava una proposta de cabal mínim
d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals.
Aquesta proposta, que compta amb un ampli suport al territori, tant d’experts
com de consens polític i social, va ser presentada en forma d’al·legacions per la
Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca
de l’Ebre, però no va ser atesa. Ha estat, des de la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre i el Ministeri d’Agricultura, menyspreada i reduïda fins a uns cabals irrisoris
inferiors a 100 m3/s (3.100 hm3/anuals; sense diferenciar anys secs o humits; és
a dir, 5.000 hm3/anuals menys que els proposats per la Comissió). En cas que
s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats

pel Ministre Arias Cañete el 2014 al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun
altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses
d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les masses
de l'aigua.
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions
de nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els
plans de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes
hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de
regulació (embassaments).
La Plataforma en Defensa de l’Ebre va presentar durant la tramitació del Pla de
conca més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia
fet la Comissió Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades. La
Comissió va constatar que mancava molta informació als diversos plans de conca
espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al Govern
espanyol que ho modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al
Govern sobre el contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32
discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar
la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
La Plataforma segueix la campanya contra aquest Pla des del vessant jurídic, amb
una denúncia al Tribunal Suprem espanyol i una queixa a la Comissió europea de
medi ambient perquè obri un procediment d’infracció a l’Estat espanyol per
incompliment de les normatives comunitàries; i la lluita al carrer, en forma de
mobilitzacions que van començar el passat 7 de febrer amb una manifestació
massiva a Amposta.
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur
socioeconòmic i mediambiental del delta de l’Ebre i els seus pobles, els grups
municipals del PSC i de la Crida Premià de Dalt proposen al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS
1. MANIFESTAR al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de Premià
de Dalt a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va
tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016.
2. DONAR suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin
contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre.
3. DEMANAR al Govern de la Generalitat que convoqui de forma urgent la
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per valorar el contingut del
Pla i liderar una resposta institucional unitària.

4. DONAR suport a les accions que la Plataforma en Defensa de l’Ebre, el Govern
de Catalunya, les diputacions, els ajuntaments, així com altres institucions i
entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de
caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics
aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
5. DEMANAR a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i
el compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees
d’Aigua, Aus i Hàbitats.
6. EXIGIR el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per Comissió
per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i econòmica,
vinculats al riu, al delta i als pobles riberencs.
7. EXIGIR el compliment dels acords de la Comissió per la Sostenibilitat de les
Terres de l'Ebre, respecte als cabals ecològics d'una manera especial.
8. RATIFICAR la necessitat de cabals ecològics suficients per les zones humides de
tots els nostres rius, entre ells les Nogueres, el Segre, el Siurana i l’Ebre, que evitin
el seu deteriorament i els permetin recuperar l’equilibri natural i el bon estat
ecològic.
9. DEMANAR a la Generalitat de Catalunya mantenir sempre aquestes polítiques
i principis en tota la gestió de rius i conques i de l’aigua.
10. COMUNICAR aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la
conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del
Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.”
 Sotmesa la moció a votació, per 15 vots a favor (CiU, PSC, ERC-AM i CRIDA), i 2
vots en contra (PP) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del número legal de membres de la Corporació.

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT DE SUPORT A LES
MOBILITZACIONS I REFERÈNDUMS CONTRA LA LOMQUE I EL MODEL 3+2 I EN DEFENSA
DE L’ESCOLA PÚBLICA (R.E. NÚM., 1143, DE DATA 04/03/2016).

Sr. García: Bé, puc fer l’explicació dels punts inicials i, després, fem els acords? Potser,
serà més entendible. Bé, intentaré fer-ho resumidament.
En els darrers anys, s’han imposat per les institucions universitàries públiques diverses
reformes, hi ha hagut una manca de diàleg entre els col·lectius universitaris, en prendre
aquestes decisions que afecten tota la comunitat, no s’ha fet debat, s’han ignorat les
demandes dels estudiants, que són la major part del sector i els principals afectats.
L’estudiantat és també el principal afectat per l’aplicació del decret anomenat de 3+2 a
les universitats, que ve del Pla Bolonya, ve d’enrere i pretén transformar el model
universitari augmentant encara més la dificultat d’accés.
No hi va haver resposta a les demandes dels estudiants de fer aquest debat més
democràticament i, per això, els estudiants van fer directament referèndums a les
universitats sobre aquest tema. Va guanyar-los a totes les universitats l’opció de rebuig
a l’aplicació d’aquest decret, amb participacions més elevades que els processos electius
que es realitzen a les universitats.
Aquesta manca de diàleg va continuar i el passat 3 de març, fa molt poc, es va realitzar
una vaga estudiantil i mobilitzacions de rebuig i aquestes vagues també anaven en
oposició a l’aplicació de LOMQE, la coneguda com a llei Wert, que entre moltes altres
mesures regressives, pretén derogar el sistema d’immersió lingüística que tenim aquí.
El Govern ha manifestat repetidament el seu clar rebuig a aquesta llei, però, alhora, ha
acatat diverses sentències del Tribunal Constitucional que l’instaven a aplicar-la.
En els darrers cursos, a banda d’això, seguint en el tema educatiu, s’han tancat línies i
centres d’educació pública a Catalunya, el pressupost es manté retallat amb xifres per
sota de les del 2010, el pic demogràfic de moltes poblacions farà que sigui necessari
crear-se noves línies a secundària també.
L’aplicació de polítiques de retallades fetes des del Departament d’Ensenyament, que
s’han justificat en el marc de la crisi, han contribuït a empitjorar la situació de l’escola
pública i, gairebé, la totalitat d’aquestes mesures afecten exclusivament els centres
públics, mentre que en alguns llocs s’estan obrint línies de centres privats.
El nombre d’alumnes per aula és creixent i, en canvi, hi ha un desviament d’alumnat cap
a centres privats sostinguts amb fons públics.

Tots aquests elements dificulten la preservació de la qualitat de l’educació a Catalunya.
També hi ha increment de les ràtios als centres, que comporta la massificació de moltes
aules amb conseqüències molt negatives per a la tasca educativa i amb conseqüències
en la dificultat de mantenir les línies.
Les decisions del departament que plantegen reduir línies només a l’escola pública
comporten desigualtat i manca d’equitat i, per tant, la defensa de l’educació pública
precisa del suport de tota la comunitat educativa, dels moviments socials i també dels
governs locals i ajuntaments, i per això presentem aquesta moció.
Aquest suport conjunt ha aconseguit frenar la pèrdua de línies públiques en algunes
poblacions i pensem que pot aconseguir frenar totes aquestes desigualtats.
La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent:
“Atès que:
1) En els darrers anys s’han imposat per part de les institucions universitàries
públiques diverses reformes acadèmiques, augments de taxes i d’altres
qüestions, amb una manca de diàleg entre col·lectius universitaris a l’hora de
prendre decisions que n’afecten tota la comunitat, evitant-ne el debat i ignorant
les demandes dels i les estudiants, que són la major part del sector educatiu i els
principals afectats per les reformes.
L’estudiantat és també el principal afectat per l’aplicació del Decreto de
Flexibilización del Sistema Universitario Español, que instaura el model del 3+2 a
les universitats, que pretén transformar el model universitari i augmentar encara
més la dificultat d’accés a l’educació.
No havent tingut resposta a les seves demandes dins les institucions educatives
universitàries, va realitzar referèndums a les universitats com a eina democràtica
per reobrir el debat sobre la qüestió, i va guanyar-los a totes elles l’opció de
rebuig a l’aplicació del 3+2, amb participacions més elevades que els processos
electius que es realitzen a les universitats.
La manca de diàleg i respostes i la unilateralitat de les direccions universitàries
van continuar, per la qual cosa el passat 3 de març es van realitzar una vaga

estudiantil i mobilitzacions de rebuig a l’aplicació del 3+2, acompanyades de
diversos actes de protesta i reivindicació.
2) Les manifestacions i vagues del 3 de març, així com d’altres reivindicacions,
també s’oposaven a l’aplicació de la LOMQE (Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa), la coneguda com a Llei Wert, que entre moltes altres mesures
igualment regressives, pretén derogar el sistema d’immersió lingüística a
Catalunya.
El Govern de la Generalitat, tot i manifestar repetidament el seu clar rebuig a la
LOMQE, ha acatat diverses sentències del Tribunal Constitucional que l’instaven
a aplicar-la.
3) Els darrers cursos s’han tancat línies i centres d’educació pública a Catalunya.
El pressupost en educació pública a Catalunya es manté retallat en xifres per sota
de les de l’any 2010.
El pic demogràfic de moltes poblacions comportarà la necessitat de creació de
noves línies a secundària.
L’aplicació de polítiques de retallades realitzades des del Departament
d’Ensenyament, justificades fent referència al marc sociopolític de la crisi, estan
contribuint a empitjorar la situació de l’escola pública, ja que gairebé la totalitat
d’aquestes mesures afecten exclusivament els centres públics.
El creixent nombre d’alumnes per aula i el desviament d’alumnat cap a centres
privats sostinguts amb fons públics, són altres elements que també dificulten la
preservació de la qualitat educativa.
L’increment de les ràtios als centres (permès per Reial Decret fins a 30 alumnes a
primària, per exemple) comporta i comportarà la massificació de moltes aules,
amb conseqüències molt negatives per a la tasca educativa, alhora que dificulta
el manteniment de línies per no arribar a un nombre mínim d’alumnes massa
elevat.
Les decisions del Departament que plantegen reduir línies només a l’Escola
Pública comporten desigualtat i manca d’equitat.
La defensa de l’Educació Pública precisa del suport de tota la comunitat
educativa, dels moviments socials, i dels governs locals i ajuntaments. Aquest
suport conjunt ha aconseguit frenar a algunes poblacions la pèrdua de línies
públiques prevista pel Departament.

Per això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
1) Manifestar el ple suport i reconeixement als referèndums realitzats a les
universitats sobre l’aplicació del decret del 3+2, així com a les mobilitzacions i
vagues convocades en rebuig a aquest decret i a la LOMQE, sumant-se així al
rebuig a aquestes.
Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya a
obrir un procés participatiu de debat entorn a l’aplicació del 3+2, que compti amb
la representació estudiantil corresponent.
Trametre aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, i sol·licitar que aquest òrgan el faci arribar als equips de govern de les
universitats públiques de la seva competència.
2) Reconèixer i manifestar com a prioritat absoluta de l’Ajuntament i del govern
local en matèria educativa l’escola pública i la defensa de la mateixa i de la seva
autonomia, i actuar en conseqüència.
3) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament
i als Serveis Territorials d’Ensenyament del Maresme-Vallès Oriental, i també al
propi govern local en tot allò en què sigui competent, a:
Posar en valor i respectar la coresponsabilitat dels ajuntaments en la planificació
educativa. La llei els atorga competències en matèria de zonificació, reserva de
places per a alumnes amb necessitats educatives especials o l’establiment de
ràtios, a més d’altres polítiques educatives que es porten a terme a cada municipi.
Mantenir totes les línies a la preinscripció.
Reduir les ràtios per a garantir el manteniment de grups i la millora de la qualitat
educativa.
Suprimir els concerts a les escoles d’elit que segreguen per sexe.
Garantir una oferta de places públiques suficient per a tot l’alumnat, amb
especial atenció a la formació professional i contínua.
No aplicar la LOMQE ni acatar les sentències que l’instin a aplicar-la, en
coherència amb l’oposició a la mateixa manifestada pels partits i la societat
catalana, i seguint els acords aprovats en l’annex a la declaració del Parlament
del passat 9 de novembre.

4) Instar el Govern de la Generalitat a obrir un procés obert a tota la comunitat
educativa per revisar l’actual model educatiu i consensuar un nou marc legal fruit
d’un gran pacte per l’educació que organitzi el sistema educatiu a Catalunya,
adaptat a la nova realitat política i a l’actual context econòmic, social i
demogràfic.
5) Donar publicitat d’aquest acord a través de tots els mitjans de comunicació i
difusió de què disposa l’Ajuntament, i fer-lo arribar als centres educatius del
municipi i les seves AMPAs, al Govern de la Generalitat, al Departament
d’Ensenyament, als Serveis Territorials d’Ensenyament del Maresme i Vallès
Oriental, i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.”
Sr. Alcalde: Molt bé. Intervencions?
Sr. Ruffo: Sí. Bona nit. Nosaltres podríem estar d’acord amb algunes coses que es poden
dir a la moció com, per exemple, que estem d’acord amb la manca de gestió de l’escola
pública de la Generalitat de Catalunya aquests anys rere, que no hi ha hagut gestió sobre
l’escola pública aquí, a Catalunya.
Després, es fa referència a la vaga del 3 de març, del 3+2 i jo, per exemple, vaig a la
universitat i aquesta vaga va ser un fracàs, per exemple, segurament, perquè no té el
recolzament que ha de tenir, doncs, aquest tipus de proposta.
Nosaltres creiem que el 3+2 és una millora de l’actual Pla Bolonya, més que re, perquè,
abans, amb la llicenciatura, eren cinc anys i, amb el Pla Bolonya, es van canviar a quatre
i l’estudiant està quasi obligat a fer un màster i fer cinc anys i mig o sis, depèn del màster
i de la durada del màster, per, doncs, tenir el nivell d’estudis de la llicenciatura. Per tant,
amb el 3+2, el que es fa és que l’estudiant fa els tres anys i, si vol fer l’especialitat, doncs,
són els cinc anys. Per tant, nosaltres creiem que l’estudiant no deixa de perdre cap tipus
d’atribució, tant amb el 3+2 com amb el 4+1 o 4+2, que és l’actual Pla Bolonya.
Per tant, estant d’acord amb la part expositiva de la moció on parla de l’escola pública i
de la decadència de la gestió, però no estant d’acord amb el 3+2 del qual parla la mateixa
moció i nosaltres no estem a la banda de no acatar sentències, com sempre hem dit i
continuem dient; per tant, no votarem a favor aquesta moció.
Sr. Alcalde: Molt bé. Més intervencions?

Sra. Fernández: Sí. A veure, a nosaltres ens agradaria molt votar a favor de la moció; de
fet, estem d’acord amb la majoria d’acords, o sigui, estem d’acord amb el rebuig a les
polítiques de retallades, amb demanar la rebaixa de les ràtios a les aules, estem d’acord
amb la defensa de l’escola pública, que aquesta sigui un referent dels centres educatius.
També estem d’acord amb mantenir el sistema d’immersió lingüística a Catalunya i, a
més, estem convençuts que l’única manera de millorar la formació i l’educació és
consensuar un nou marc legal fruit d’un gran pacte per l’educació, s’ha d’organitzar el
sistema educatiu d’aquesta manera.
Però el que no podem és donar suport al requeriment de no acatar les sentències d’un
tribunal, tampoc podem demanar la no-aplicació de la llei Wert, encara que no ens
agradi gens, ja que, per desgràcia, és una llei en vigor.
Si esteu disposats a canviar l’expressió “no aplicar la LOMQE” per “aturar el
desplegament de la llei” i traiem el paràgraf que diu “no acatar les sentències”, ens
agradaria votar-los a favor aquesta moció. Si no ho fan, haurem de fer una abstenció,
tot i que estem a favor del fons de la moció i de la majoria d’acords, no podem passar
per alt la demanda que aquest ajuntament pugui incórrer en una situació d’il·legalitat
per negar-se a acatar sentències i incomplir lleis en vigor.
Sr. Tintoré: Bé, bona nit a tothom. Com a portaveu del Govern, la veritat que estem
totalment d’acord amb el PSC. M’has tret gairebé totes les paraules, vull dir, nosaltres
és obvi que estem totalment en contra de la Llei de la LOMCE, però és evident, doncs,
que estem obligats a acatar la llei actual i, per tant, per responsabilitat de Govern, doncs,
malauradament l’hauríem de votar que no, a no ser que es tregui, com bé diu l’Imma,
l’últim paràgraf del punt 3.
Sr. García: El que no entenem, de fet, és que, precisament, aquí es parla que aquest
punt en concret, doncs, bé, segueix els acords de l’annex de la declaració del Parlament
del 9N; per tant, se suposa que, aquí, almenys, els partits de Govern hi van votar a favor
al Parlament, els partits que governeu aquí, per tant, no entenem el fet de no donar
suport a una declaració aprovada en el mateix Parlament.
Canviar el redactat, que vulgui dir el mateix, perquè s’hagin de fer servir eufemismes,
doncs, potser podria ser.
Sr. Alcalde: Per tant, voleu retirar aquest apartat?
Sr. García: No, retirar-lo, no.

Sr. Alcalde: No posar aquest apartat?
Sr. García: Retirar-lo, no. Ara, potser es podria dir: “En matèria educativa, aplicar només
la llei catalana en vigor fins”
Sr. Alcalde: Estem igual.
Sr. García: Això és el que diu la declaració del Parlament, tal qual. Per tant, si no estem
d’acord amb la declaració del Parlament.
Sr. Tintoré: Desacatar la llei o una sentència. Això, des de l’Ajuntament, nosaltres no ho
acceptarem. Declaració del Parlament? Bé, una declaració, hi estaríem d’acord, però
això va més enllà. Per tant, l’únic que us demanem és que, si es treu aquest punt, tant
el PSC com, en aquest cas, tant Esquerra com Convergència i Unió la votaríem a favor.
Sr. García: D’acord, però el que diem és, si en aquest punt on es diu: “Instar el Govern i
el Parlament a aplicar el que va sortir de la declaració del 9N”, a què vam donar suport
en aquest Ajuntament.
Sr. Alcalde: Escolta, voleu retirar aquest punt? Aquest apartat? Aquest paràgraf? Sí o
no?
Sr. García: És que ja ho he contestat, no volem retirar-lo, volem modificar-lo perquè
pugueu aprovar-lo.
Sr. Alcalde: Doncs, no el voleu retirar, no? No el voleu retirar? Doncs, ja està.
Doncs, passem a votació. Vinga.
Sr. García: Gràcies, per la seva democràcia interna i escoltar les paraules.
Sr. Alcalde: No, no, no. Està clar. És que estem donant voltes al mateix tema. Encara que
posem “atendre les lleis catalanes”, si no estan vigents, en aquest moment, no es podria
votar; estem desacatant un sentència.
Sr. García: La llei d’educació catalana no està vigent?

Sr. Alcalde: No, no està vigent. Hem d’acatar la sentència encara que no ens agradi, hem
d’acatar les sentències. Per tant, no retireu aquest punt, no?
Sr. Alcalde: Doncs, si us sembla, passem a votació.
Sr. Cases: Sí. Josep. És que és un tema de sentit comú. Els companys de la Crida haurien
d’entendre que una moció comporta una implicació, doncs, jurídica, és a dir, si un dels
grups municipals l’endemà se’n va al jutjat i ens denuncia per aquesta moció tal com
està redactada, estem tots implicats aquí, perquè la llei és la llei, és a dir, no la podem
obviar, ens agradi o no ens agradi la llei espanyola, la llei catalana, la que sigui, hem de
complir. Si hem estat investigats per donar suport, els que vau donar suport al 9N, a la
declaració del Parlament i s’està investigant tot això, doncs, imagineu-vos amb aquesta
que encara implica més compromís.
Jo demanaria als companys de la Crida que la posin sobre la taula, busquem un consens
del redactat que sigui ajustat jurídicament i el mes que ve la presentem i l’aprovem tots.
No ve d’un mes, jo crec. Si no s’ha pogut treballar abans, no s’ha pogut consensuar
abans, val la pena que treballem amb el cap i amb sentit comú i no ens deixem emportar
pel cor, perquè, a vegades, el cor ens pot portar disgustos.
Sr. Alcalde: I, a més, tenim l’experiència de la declaració del 9N, que si arribem a aprovar
la que presentava la Crida sabem tots el que ens hauria passat i en quina situació
estaríem, doncs, en aquest moment.
Sr. García: Però, precisament, el que estem dient ara és de canviar el redactat per fer-lo
com la declaració que sí que vam aprovar i que va anar al jutjat.
Sr. Alcalde: La deixem sobre la taula i el mes que ve la tornem a presentar?
Sr. García: Segurament, passarà el mateix el mes que ve, perquè aquesta moció feia dies
que estava entregada, però, vaja.
Sr. Batlle: Per aquest Ajuntament tot el que és implicar-se i desobeir la llei es veu que
no...
Sr. Alcalde: Sí. No, no, clar. Es diu responsabilitat, això. Ser responsables.
Sr. Batlle: Ho dic perquè hi ha molts Ajuntaments que han desobeït i, ara, estan donant
la cara.

Sr. Alcalde: Sí, Sí, Sí.
Sr. Alcalde: Passem a votació? Passem a votació?
Sr. García: S’anomena responsabilitat amb la declaració del 9N aprovada per tots
aquests partits que ara diuen que no.
Sr. Alcalde: Passem a votació o ho deixem sobre la taula?
Sr. García: Bé, la deixem sobre la taula. Ara, esperem que canviï alguna cosa.
Sr. Alcalde: La deixem sobre la taula? Vinga. Doncs, deixem sobre la taula aquesta moció
per al proper mes.
 A proposta d’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels presents, DEIXAR SOBRE LA
TAULA LA MOCIÓ.

9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PERMIÀ DE DALT DE SUPORT AL “COMPROMÍS
DE LES ESCALES” I AL “CORRESCALES” I CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL EN LES
CONTRACTACIONS PÚBLIQUES (R.E. NÚM. 1144, DE DATA 04/03/2016).
La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent:
“Atès que:
1) Les reformes laborals de 2010 i 2012 han estat motor del deteriorament i la
precarietat dels salaris i les condicions laborals, així com de la devaluació de les
condicions de seguretat i salut en el treball i de l’increment de les desigualtats
socials i la pobresa.
2) Grans empreses de serveis (electricitat, telefonia, aigua, etc.) realitzen
subcontractacions, precaritzant les condicions laborals, de salut i de seguretat de
les seves treballadores i treballadors.
3) Els processos de licitació i contractació pública de béns i serveis generen un gran
volum d’activitat econòmica i contractes milionaris amb empreses privades.
4) Els governs municipals tenen capacitat d’incidència i part de responsabilitat, per
acció o per omissió, amb la precarietat laboral als nostres municipis.

5) Del 18 al 21 del passat mes de febrer, centenars de treballadores i treballadors
de Movistar i les seves contractes van recórrer els 800 km que separen Bilbao de
Barcelona seguint un torn de relleus: l’anomenat ‘correscales’. Van decidir córrer
de dia i de nit, fes fred, plogués o nevés, per tal de denunciar la repressió laboral
que han patit per part de l’empresa i les seves contractes després de la ‘vaga de
les escales’ que havien realitzat l’estiu de 2015, i per a mostrar que la precarietat
és una xacra que només es pot combatre amb la dignitat, plantant cara.
Cal plantar cara a la precarietat, que no és ni indispensable ni necessària per tal
de tenir feina, no és l’única forma que la feina pot prendre en l’actualitat, ni és el
preu que cal pagar davant de la crisi per tenir-ne. És una imposició de les
multinacionals i les grans empreses, organitzada mitjançant la desregulació de
les condicions de treball a què ens ha portat l’actual feblesa sindical, el domini de
classe dels rics sobre els pobres, i la submissió dels poders elegits als poders
fàctics antidemocràtics d’un món capitalista neoliberal. Empreses que exploten
globalitzadament, mentre augmenten beneficis que engreixen portes giratòries
a consells d’administració.
6) La majoria de mitjans de comunicació han girat l’esquena completament a
aquests treballadors i treballadores, silenciant totalment el ‘correscales’ i les
seves reivindicacions.
Per això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
1) Solidaritzar-nos amb les treballadores i treballadors acomiadats per empreses
com Movistar i les seves contractes en represàlia per la seva participació en la
‘vaga de les escales’ que va tenir lloc fa set mesos.
2) Donar suport a la lluita que van realitzar durant aquesta ‘vaga de les escales’, i a
la que han realitzat duent a terme durant aquest mes de febrer el ‘correscales’.
3) Fer difusió d’aquestes lluites, amb tal de compensar i contrarestar el silenci
mediàtic imposat respecte al ‘correscales’, i denunciar que s’hagi pretès silenciar
aquesta reivindicació.
4) Vetllar pel diàleg i la negociació entre les empreses que intervenen en la prestació
de serveis o subministraments i els seus representants dels treballadors, i per
l’acompliment dels acords assolits entre les parts.
5) Revisar, suspendre, revertir i no renovar cap contractació pública, concessió o
externalització de serveis amb qualsevol empresa que no garanteixi que tots els

treballadors i treballadores (directes o subcontractats) que intervenen en la
prestació de servei o subministrament tinguin una jornada màxima de 40 hores
setmanals, dos dies de descans, i que se’ls retribueixi amb un salari digne que
garanteixi el mateix salari per un mateix tipus de feina, sense detriment del que
es pugui acordar en la negociació col·lectiva.
6) Incloure clàusules socials en tots els contractes o concessions i procediments de
contractació, partint de la Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de
caràcter social de la Generalitat de Catalunya, els estudis i treballs de la Taula del
Tercer Sector, i altres documents que hi facin referència. Deixant així de
prioritzar, i en molts casos aplicar únicament, el criteri econòmic (adjudicar a la
proposta més barata) a la contractació pública, que obre la porta a la
precarització de les condicions laborals.
7) Donar publicitat d’aquest acord a través de tots els mitjans de comunicació i
difusió de què disposa l’Ajuntament, i fer-lo arribar a cadascuna de les persones
contractades directa o indirectament per l’Ajuntament, tant a les que ho estan
actualment com, en el seu moment, a les que ho estiguin en un futur.”
Sr. Alcalde: Bé, hi ha intervencions?
Sr. Ruffo: Sí. Bé, una moció interessant. La part expositiva, moltes coses compartim,
però, per exemple, al punt 1 ja no estem d’acord que la reforma laboral del 2012 hagi
sigut el motor del deteriorament i la precarietat dels salaris.
Nosaltres proposarem l’adopció dels següents tres acords, que a continuació llegiré, i en
cas de ser acceptats, hi votaríem a favor. Però, vist l’èxit d’avui de les esmenes. Però,
bé, ho intentarem.
Primer acord que proposem. “Revisar, suspendre, revertir i no renovar cap contractació
pública, concessió o externalització de servei amb qualsevol empresa que no garanteixi
que tots els treballadors i treballadores directes o subcontractats que intervenen en la
prestació de serveis o subministrament tinguin una jornada màxima de quaranta hores
setmanals, dos dies de descans i que se’ls retribueixi amb un salari digne que garanteixi
el mateix salari per a un mateix tipus de feina, sense detriment del que es pugui acordar
a la negociació col·lectiva.”
Segona proposta. “Incloure clàusules socials en tots els contractes o concessions i
procediments de contractació, partint de la Guia per a la inclusió de clàusules
contractuals de caràcter social de la Generalitat de Catalunya, els estudis i treballs de la

Taula del Tercer Sector i altres documents que hi facin referència, deixant així de
prioritzar i, en molts casos, aplicar únicament el criteri econòmic, adjudicar a la proposta
més barata, a la contractació pública, que obre la porta a la precarització de les
condicions laborals.”
I tercera i última proposta. “Incloure clàusules en els contractes o concessions i
procediments de contractació que garanteixin que si una empresa licitadora guanya una
licitació del nostre ajuntament i subcontracta pagui en temps i forma a l’empresa
subcontractada per tal de no perjudicar els seus treballadors.”
Sr. Alcalde: Això sembla un partit de tenis, eh?, això, eh? Aquí crec que una mica per
respecte al Ple hem d’intentar aquestes mocions no mirar de consensuar-les en el Ple,
sinó, si hi ha dubtes, doncs, deixar-la sobre la taula i mirar de consensuar-les a la Junta
de Portaveus, perquè no podem estar al Ple, aquí, doncs, transaccionant temes que jo
crec que la gent que ens escolta o la gent que ve aquí a veure’ns, doncs, no tenen perquè
estar, doncs en aquest aspecte, no?
Per tant, en aquest aspecte, si per part vostra voleu valorar això, jo també us demanaria
que ho deixéssim sobre la taula i parlar-ne, doncs, en una junta de portaveus o quedar
un dia perquè tampoc es poden analitzar al detall, doncs, en aquest moment totes
aquestes esmenes, no?
Sr. Ruffo: Però tant de bo donés temps, des del dia que es presenten les mocions i la
Junta de Portaveus, poder estudiar-les i poder fer les esmenes adients, però, com no
dóna temps.
Sr. Alcalde: Per això, que igual hauríem d’intentar o presentar-les amb més temps per
poder-les discutir amb més detall o deixar-les per al mes següent i mirar de si hi ha
possibilitat de consens.
Sr. Ruffo: O reformar el ROM.
Sr. Alcalde: Això amb el ROM no té re a veure, eh? Mira, doncs, si de cas, analitzem, ho
deixem sobre la taula, voleu valorar-ho o, directament, tal com està, ho passem a
votació.
Sr. García: Pensem que fer això és eliminar la meitat dels acords, diguéssim, més de la
meitat i sí que acceptaríem afegir l’últim, que és el que no hi era, els altres dos ja hi són,
però eliminar els altres, no.

I, sí que és veritat que les esmenes es podrien fer abans i crec que tots intentem fer-ho
sempre així.
Sr. Alcalde: Perquè en el Ple entengueu, doncs, que, per respecte a la gent, podem estar,
doncs, transaccionant temes i, com no podem analitzar-ho potser al detall, tant cap a un
costat com cap a l’altre, no?
Si us sembla, ho voleu deixar per parlar o directament ho passem tal com està?
Sr. García: El que diem és això, que podem acceptar l’última, però les altres no. També
pensem que el Ple està per fer esmenes, de fet.
Sr. Alcalde: Home, per això estan les juntes de portaveus, per analitzar-ho al llarg de la
setmana, no?
Sra. Fernández: Bé, nosaltres també ens trobem en una situació semblant no, igual a
l’anterior, no? Però sí que creiem que s’han de defensar els drets dels treballadors i
defensem el dret de vaga, de protesta, de negociació col·lectiva, d’un salari digne, d’una
jornada laboral de màxim quaranta hores i, a ser possible, d’una jornada flexible, que
permeti la conciliació laboral i familiar.
Però és que no podem votar a favor d’aquesta moció que demana que l’Ajuntament
sigui qui vetlli pels drets dels treballadors de les empreses que contracta. L’Ajuntament
contracta segons la llei de contractes i crec que no pot interferir a les empreses que
contracta. No es pot demanar que sigui l’Ajuntament el garant dels drets dels
treballadors d’altres empreses que contracta, crec que no és la feina de l’Ajuntament.
L’Ajuntament ha de vetllar pels seus treballadors, per les condicions dels seus
treballadors, però no de les empreses que contracta, sinó també ens trobaríem que si
ningú no contracta Movistar, molts dels seus empleats se n’anirien al carrer, i tampoc
no sé si estaria bé. Però, bé, entenc que hem de defensar els drets dels treballadors,
però molts d’aquests acords trobo que són excessius per demanar a l’Ajuntament.
A veure, jo crec que els drets dels treballadors es defensen reformant la llei laboral, fent
un nou estatut dels treballadors, això es fa al Parlament, al Congrés i a l’Ajuntament no
li toca fer aquesta feina, des del nostre punt de vista.
Sr. Tintoré: Bé, bona nit. Això de parlar l’últim, eh?, Imma, em passa exactament el
mateix, la veritat que ens has dit, pràcticament, doncs, l’opinió que nosaltres volíem dir

al respecte d’això. És evident que hi ha punts amb què estaríem totalment d’acord, amb
un problema tan greu com pot ser la precarietat laboral, però és evident també que aquí
es demanen una sèrie de compromisos que és impossible, doncs, que l’Ajuntament els
pugui acceptar. Per tant, malauradament, haurem de votar que no.
Sr. García: Molt bé. Simplement afegir que aquestes són mocions que s’han presentat a
molts municipis, que molts municipis han votat a favor i que molts municipis han entès
que és la feina del municipi tenir cura de qui contracta, encara que sigui a través de
subcontractacions i que, a més, és feina de l’Ajuntament, doncs, posicionar-se en temes
així que afecten els treballadors.
Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs, la passem a aprovació tal com està.
 Sotmesa la moció a votació, per 2 vots a favor (CRIDA), i 15 vots en contra (CIU,
PSC, ERC-AM i PP) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER DONAR SEGURETAT I
UTILITAT A L’ANTIC ESCORXADOR MUNICIPAL (R.E. NÚM. 1145, DE DATA 04/03/2016).
La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent:
“Atès que:
1) L’estat ruïnós en què es troba des d’anys enrere l’antic escorxador municipal,
situat allà on comença la Riera asfaltada, a més de no ser de cap utilitat, pot
suposar un perill, motiu pel qual actualment està envoltat de tanques per
impedir-hi l’accés.
2) Es troba situat en una zona d’on surten diversos camins que recorren indrets
d’interès de la muntanya premianenca i del nostre municipi.
3) Aquests i altres camins i rutes que segueixen i mostren el nostre patrimoni natural
i arquitectònic, i que han estat identificades, documentades, cartografiades i
georeferenciades per part del Museu municipal, són tanmateix poc conegudes
per part de la població i de possibles visitants. Cal trobar maneres per
incrementar el coneixement i la promoció d’aquest patrimoni i de les rutes que el

connecten, i això passa també per establir-ne indicacions i senyalitzacions, en
molts casos insuficients.
Per això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
1) Estudiar, des de l’Ajuntament i el Museu de Premià de Dalt, la possibilitat de
donar ús en condicions segures a l’antic escorxador municipal, reconstruint,
reforçant i assegurant les seves parets, i utilitzant-lo (tant les façanes externes
com, si és possible, les internes) com a espai de col·locació i exposició de plànols,
indicacions i senyalitzacions de les rutes de muntanya que comencen des d’allà
així com d’altres rutes del municipi, a més de fotografies dels indrets que es
poden visitar seguint-les, entre altres possibles panells a col·locar o altres
possibles usos.
2) Treballar en la línia d’aconseguir un major coneixement, per part dels veïns i
veïnes del municipi i també per part de visitants actuals i potencials, del patrimoni
natural, cultural, històric i arquitectònic present en diferents indrets de Premià
de Dalt i de les rutes que el connecten, així com de rutes i camins de muntanya o
altres que enllacen el poble amb d’altres municipis. Promoure en aquest sentit
l’estudi i revisió de la senyalització i indicacions presents actualment al municipi
relatives a aquestes rutes i patrimoni, amb tal d’incrementar-la per a arribar a
un nivell adequat, especialment en els casos i indrets en què hi és menys present,
com és el cas de la pràctica inexistència a l’interior de la part urbana del municipi
de senyalització i indicacions d’aquestes rutes i patrimoni.
3) Fer públic aquest acord a través de tots els mitjans de comunicació i difusió de
què disposa l’Ajuntament.”
Sr. Alcalde: Bé, hi ha intervencions? Per part del Partit Popular.
Sr. Bailón: Buenas noches, de nuevo. Bien, no es una mala opción y estamos en total de
acuerdo en la rehabilitación de todos los edificios del pueblo inutilizados que podrían
ser de gran ayuda y que nos haría crecer aún más como municipio. Pero el problema no
radica ahí, el problema es que entre estos nueve o diez meses que llevamos de
legislatura se han aprobado por parte del equipo de gobierno mogollón de preguntas de
“se estudiará en cualquier caso”, “se estudiará en el caso”. Sinceramente, quiero instar
al equipo de gobierno que pare de mentir, por favor. Si se quiere realizar algo, que nos
lo digan y, sino, también, si da igual. Sean sinceros, voten que no y ya está.

El problema está en que se votan mociones y, después, quedan en el baúl de los
recuerdos. No se vuelve a saber de esas mociones que “se estudiará” en ningún
momento.
Entonces, sinceramente, la fachada es muy bonita de aprobar mociones, etcétera. Pero,
por favor, equipo de gobierno, sean sinceros, si no quieren votar algo o si no quieren
hacer algo, díganlo ya desde un momento y nosotros, por lo menos, no perderemos
tanto tiempo en hacer mociones para que se estudie algo que, luego, no se va a estudiar.
Muchas gracias.
Sr. Alcalde: Molt bé. Més intervencions?
Sr. Cases: Sí. Gràcies, Alcalde. Bé, aquesta moció ve a ser cosina germana que vam
presentar Esquerra Republicana, que després ens hi vam afegir el Partit Socialista, a
l’inici de la legislatura del 2011, el com a regidor d’aleshores, Sebastià Pujol, la va
presentar i durant uns quants plens va estar insistint en el tema de l’escorxador antic.
Jo no sé si la moció servirà o no, com diu el Partit Popular, si l’aprovem, doncs. Jo penso
que, més enllà de la moció, sí, jo crec que s’ha d’aprovar perquè és una moció, doncs,
que dóna suport i ratifica aquella que es va presentar ja fa més de cinc anys, el 2011, en
aquell inici de legislatura, penso que sí que hem de fer un pensament ja definitiu en què
fem amb les instal·lacions de l’escorxador. És un equipament de Premià de Dalt, està en
molt mal estat, és evident que és així, però se’ns acuden des del Partit Socialista ho hem
estat aquests dies amb els companys, i a través de plans d’ocupació, a través, doncs, de
recursos que puguem obtenir, doncs, per exemple, una de les partides que podríem, el
dia que això es dugui a terme, per exemple, un compromís amb el tema del Tecla Sala si
es reverteixen diners al poble, doncs, una part pot anar destinada a recuperar aquest
espai, que penso que és un espai interessant per a Premià de Dalt, perquè no deixa de
ser l’antic escorxador. Molts de nosaltres, evidentment, no l’hem vist; jo, des de petit,
ja l’he vist en estat de ruïna, però sí que fóra bo per a les generacions futures poder
catalogar o poder conceptualitzar aquest espai, aquest equipament i donar-li una utilitat
de muntanya, com diuen els companys de la Crida, se’n poden donar moltes, el parc de
Collserola, segurament, també hi podria posar el seu gra de sorra en documentar i en
senyalitzar, doncs, les rutes que es puguin fer. Per tant, hauria de ser un ampli acord a
totes bandes (Ajuntament, parc de Collserola i altres departaments, fins i tot, de la
Generalitat) que poguéssim dotar aquest espai, tot i que és petit i sabem que no dóna
per massa, però el podríem dignificar una mica més, perquè no deixa de ser que és
l’entrada cap als Dos Pins i és una entrada de molts caminants que van cap a muntanya

i, per tant, seria bo que fem un pensament definitiu i ens puguem sentir orgullosos tots
plegats d’haver contribuït a recuperar l’escorxador.
Gràcies.
Sr. Tintoré: Bé, bona nit, de nou. Abans, el Partit Popular demanava respecte, no?, als
companys de la Crida perquè no sé perquè s’han sentit al·ludits. En aquest cas, li demano
el mateix, que no digui “mentider” a l’equip de Govern o demostri’m en què menteix
l’equip de Govern.
Sr. Bailón: ¿Dónde está la creación del grupo de estudio de la ROM?
Sr. Tintoré: Escolta, de moment, estem en la pregunta de l’escorxador. A l’escorxador hi
han diferents estudis. Escolti, a l’escorxador hi ha diferents projecte. Passa que, com que
vostè no ho sap ni ve per aquí a preguntar-ho. Abans de dir si aquest equip de Govern
menteix, miri’s, si us plau, la documentació que hi ha a Serveis Tècnics.
Dit això, doncs, bé, estarem a favor. Ja tenim diferents estudis, és evident, doncs, que
és una construcció que està molt malmesa. Entenem també que fer una gran inversió
entenem, doncs, que hi ha altres prioritats, però també, doncs, se li podria donar algun
ús.
Per tant, el que és la moció en si la votarem a favor, eh?
I, si de cas, per últim, esmentar que sí que és evident que, a nivell, doncs, de
senyalitzacions fixes, n’hi ha poques, però dir que, durant anys o aquests últims anys,
s’han fet diferents rutes tant de les masies, de l’aigua i del patrimoni, són rutes a nivell
de díptics, que es poden buscar aquí, a l’OAC, físicament, en el seu dia es van repartir
casa per casa i estan a l’abast del web també.
Sr. Alcalde: Alguna intervenció més?
Sr. Batlle: La cosa és que l’antic escorxador està en un estat força ruïnós i, llavors, la
nostra proposta era una mica en la línia aquesta, no?, que s’hi pogués ficar algun plafó
amb les rutes, sobretot, que enllacen els tríptics que hi ha actualment en el museu que
va cap al turó d’en Baldiri i pels Tres Ponts, i poder fer una mica d’enllaç amb aquestes
rutes de l’aigua que comentaves.

Creiem que és una proposta interessant i que, realment, tot i que és a estudi, esperem
que acabi a bon port. Bàsicament, s’ha dit una mica tot, però va en aquesta línia.
Gràcies.
Sr. Medina: No. Simplement, us volia dir que, a nivell de senyalització, sí que estem
treballant en un projecte en la línia de què esteu parlant amb la Diputació de Barcelona
per senyalitzar molt millor les rutes i poder arribar a tenir coneixement millor de tot el
que tenim a nivell patrimonial. Això és independentment del tema de l’escorxador. Però,
a nivell de senyalística, estem treballant des de l’inici de legislatura en aquest sentit.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Passem, si de cas, a votació. Dir per apuntar, el fet de fer aquestes
acusacions, a vegades, les coses, quan s’aproven aquí, aprovem, doncs, estudiar, valorar,
doncs, intentar-ho i el que no farem és deixar d’atendre el ciutadà, el dia a dia del
ciutadà, perquè això depèn molt dels Serveis Tècnics, alhora depèn de Secretaria, depèn
de diferents, doncs, ens de l’Ajuntament i el que prioritzem sempre és l’atenció al
ciutadà per sobre, doncs, de comissions per fer alguna modificació, que poden esperar
un mes o dos, però el ciutadà, doncs, moltes vegades ens trobem en la situació que el
ciutadà, doncs, el dia a dia de l’Ajuntament, per part del personal de la casa, doncs, és
feixuc i, a vegades, iniciar aquests processos, doncs, costa, no? I hem de ser conscients
d’això, que aquí no ho fem quan ho volem, sinó, a vegades, quan podem, eh? D’acord,
senyor Bailón? I li agrairia, doncs, que aquest respecte que demanem, amb el to o de la
manera de dir les coses, demaneu explicacions, demaneu el perquè, però no feu
acusacions, doncs, sense cap consulta prèvia.
Doncs, passem, si de cas, a votació.
 Sotmesa la moció a votació, per 17 vots a favor (CiU, PSC, ERC-AM, PP i CRIDA)
dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la moció presentada per unanimitat dels presents en tots
els seus punts.
11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER AL REBUIG DE
L’AJUNTAMENT A LA INHABILITACIÓ D’ARNALDO OTEGI I PER L’APROPAMENT DELS
PRESOS BASCOS (R.E. NÚM. 1178, DE DATA 07/03/2016).

La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent:
“Atès que:
1) Ja fa cinc anys que el moviment independentista basc va obrir un profund debat
sense precedents que va concloure amb una aposta inequívoca per vies
exclusivament pacífiques i democràtiques, renunciant a la violència en la seva
reclamació del respecte a l’autodeterminació del País Basc, i amb una disposició
nítida a tancar totalment, mitjançant la paraula i el diàleg, el llarg conflicte
violent que ha assolat la regió des de fa dècades.
2) A l’octubre de 2011, ETA responia positivament a la crida realitzada des de la
Conferència Internacional d’Aiete (Sant Sebastià) que li demandava el cessament
definitiu de la seva activitat armada de més de 50 anys i l’obertura d’un procés
de diàleg.
3) El Premi Nobel de la Pau, Desmond Tutu, va assenyalar al seu dia Arnaldo Otegi,
portaveu de Batasuna i, avui, secretari general de Sortu, com ‘el líder d’aquest
procés de pau’. Efectivament, Otegi va ser el dirigent més destacat entre aquells
que van propiciar en les forces independentistes el debat sobre la necessitat
d’apostar per la paraula per solucionar tot conflicte.
4) La seva aposta per vies exclusivament pacífiques i democràtiques va ser resposta
amb el seu arrest, a l’octubre de 2009, i amb la seva condemna posterior a més
de sis anys i mig de presó per pertànyer a l’organització política Batasuna,
il·legalitzada prèviament pel Govern espanyol.
5) Malauradament, la fi de l’activitat armada d’ETA, que ha mostrat la seva
disposició a un procés de desarmament i de diàleg i reconciliació que tingui en
compte el mal de totes les víctimes, no ha comportat encara resposta positiva per
part de l’Estat espanyol.
6) Arnaldo Otegi, el cas del qual ha estat recorregut davant del Tribunal Europeu de
Drets Humans, que l’estudia, va passar sis anys i mig, fins el passat 28 de març,
en una presó espanyola allunyat dels seus familiars i amics. Així estan també prop
de 500 presos bascos relacionats amb aquest conflicte. Dispersats en presons
llunyanes al País Basc, freqüentment incomunicats. Aquesta realitat provoca, a
més, un càstig afegit als seus familiars, abocats a recórrer llargues distàncies per
poder visitar-los.
7) Davant d’això, demanem la llibertat política immediata de l’home que va saber
arriscar per la pau i la democràcia, de qui va apostar per la paraula quan

semblava que ningú no ho faria. Alliberar-lo de la inhabilitació i el final de la
política d’allunyament són passos necessaris per poder assolir una pau justa i
duradora a la regió.
8) Per humanitat, per justícia, perquè creiem en una solució sense vencedors ni
vençuts. Perquè apostem per la pau. Per això demanem llibertat per a Arnaldo
Otegi i el trasllat dels presos al País Basc.
Per això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
1) Adherir-nos com a Ajuntament de Premià de Dalt al text anterior: la declaració
internacional per a l’alliberament d’Arnaldo Otegi i per l’apropament dels presos
bascos, impulsada pel CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories
Ètniques i les Nacions).
2) Manifestar i emetre un comunicat com a Ajuntament de Premià de Dalt de suport
a l’apropament dels presos polítics bascos al País Basc.
3) Demanar com a Ajuntament de Premià de Dalt la retirada de la sentència
d’inhabilitació imposada al senyor Arnaldo Otegi, i incloure aquesta petició en el
comunicat a emetre.
4) Donar publicitat d’aquest acord a través de tots els mitjans de comunicació i
difusió de què disposa l’Ajuntament, i fer-lo arribar al Govern de la Generalitat,
al Govern de l’Estat Espanyol, als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya i del Congrés i Senat espanyols, i al Centre Internacional Escarré per a
les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN).”
Sr. Alcalde: Molt bé. Intervencions.
Sr. Ruffo: Sí.
Sr. Alcalde: El Partit Popular.
Sr. Ruffo: Nosotros, información al público asistente, ya pedimos en la Junta de
Portavoces que no se incluyera esta moción en el orden del día, porque entendemos
que es ofensiva.
Por lo tanto, nosotros votaremos, por razones obvias, no a esta moción. Razones obvias
y razones de respeto a las víctimas del terrorismo, exactamente, 829 muertos a manos

de la banda terrorista ETA, banda a la que pertenecía el criminal Arnaldo Otegi; por
cierto, 55 muertos causó ETA en Cataluña.
Miren, un preso político es aquel que, pacíficamente, lucha por sus ideales y es
encarcelado por hacerlo y Otegi tiene de pacífico, pues, lo que la bandera de Cataluña
tiene de color verde, nada.
Nelson Mandela, en Sudáfrica, o Leopoldo López, en Venezuela, son ejemplos de presos
políticos. Mandela, por ejemplo, fue un auténtico héroe que permaneció en prisión por
motivos ideológicos, exclusivamente por eso, pero jamás utilizó la violencia ni la apoyó
en pos de conseguir la supresión del sistema de segregación racial en Sudáfrica y en
Namibia.
Un hombre de paz, que así es como erróneamente, se nos quiere hacer reconocer a
Otegi, no secuestra durante diez días en una cueva a una persona por tener “un gran
defecto”, que es pensar diferente a su secuestrador, como pasó con Luis Abaitua en
1979, presidente de Michelin en Vitoria, en su día; ni disparar a un civil hasta casi
matarlo por tener el mismo “defecto” de pensar diferente, como pasó con Gabriel
Cisneros, entonces diputado de UCD. Eso, justamente, es lo que hizo Arnaldo Otegi.
En el punto número 6 de la moción dicen: “Així estan també a prop de cinc-cents presos
bascos relacionats amb aquest conflicte dispersats en presons llunyanes del País Basc,
freqüentment incomunicats. Aquesta realitat provoca, a més, un càstig afegit als seus
familiars, abocats a recórrer llargues distàncies per poder visitar-los.” Y, sí, un padre o
una madre, por ejemplo, no tiene culpa de que su hijo sea un criminal, pero menos culpa
tiene el padre o la madre que un día vio salir a su hijo o hija de su casa y jamás volvió a
verle porque una banda terrorista llamada ETA, a la cual Otegi pertenecía, decidió
acabar con su vida.
Por humanidad y por justicia, tal y como también se menciona en la moción, Otegi
debería de pedir perdón y mostrar arrepentimiento por todas las muertes y el dolor
causado.
Y voy acabando. La historia no puede reescribirse y en esta sí hay vencedores y vencidos,
y hay quienes como Otegi no se encuentran en el lado de las víctimas y sus familiares,
sino en el lado de los verdugos.
El pasado ni se borra ni puede reinventarse. Otegi no tiene biografía, tiene historial
delictivo.

Sr. Alcalde: Bé. Més intervencions?
Sra. Fernández: Sí. El Grup Socialista votarà en contra d’aquesta moció, entre altres
coses, perquè es fan valoracions que no es corresponen amb la realitat i tracten de crear
un mite amb Arnaldo Otegi i recrear una imatge gairebé beatífica d’ETA, així com
desprestigiar les institucions que han sigut clau en la derrota d’ETA.
Arnaldo Otegi no va ser el líder del procés de pau. Els líders del procés de pau van ser, i
per aquest ordre, l’encertada pressió policial en col·laboració de la policia francesa; la
pressió judicial, i els jutges arriscant la seva vida, la pressió popular i l’actitud de les
víctimes del terrorisme. Otegi no va convèncer ETA de res. ETA va deixar de matar quan
ja no ho podia fer perquè estava pràcticament derrotada.
L’arrest d’Otegi no va ser per la seva aposta per vies pacífiques i democràtiques, sinó
que se’l va condemnar –per cert, per un auto del jutge Garzón– per pertinença a banda
armada en rebre ordres d’ETA de reconstruir Herri Batasuna.
Hem de recordar que la gran part de les més de 800 víctimes d’ETA s’han produït en
democràcia, només el 5 % es van produir durant la dictadura i una d’aquestes víctimes
va ser el senyor Ernest Lluch, que sí que va lluitar per la pau a Euskadi.
ETA encara no ha comunicat la seva disposició a abandonar i a entregar les armes, tal
com ha demanat reiteradament la Conferència internacional d’Aiete.
I és absolutament intolerable parlar d’una solució sense vencedors ni vençuts.
Claríssimament hi ha un vencedor, que és l’estat de dret i la democràcia, i un vençut,
que és la violència de la banda armada.
Podríem parlar de l’acostament de presos a Euskadi avui dia, però, en aquest moment,
crec que el que demanen és molt greu i penso que el dret de l’acostament de presos en
podríem parlar en un altre moment.
Jo crec que avui a l’únic acord que es pot arribar és que ETA es dissolgui definitivament,
entregui les armes i que els presos s’acullin a les mesures de reinserció, a les quals ja
s’han acollit molts etarres.
Sr. Alcalde: Molt bé.

Sr. Tintoré: Sí. Bé, la veritat que aquesta moció en concret, primer, que és una moció
del País Basc, que ens toca el que ens toca i, després, que no sé si té massa sentit, perquè
Arnaldo Otegi ja està en llibertat.
No obstant, es toquen temes ideològics i molt personals, que, en el nostre cas, l’equip
de govern, el que farem serà donar llibertat de vot.
Sr. Alcalde: Voleu afegir alguna cosa?
Sr. Batlle: Sí. Bé, bàsicament, creiem que sí que hi ha un conflicte. Nosaltres estem en
contra de totes les violències i condemnem la violència d’ETA, però també condemnem
la violència per part de l’Estat en molts altres àmbits, no?, a nivell policial, etcètera.
Responent una mica al Partit Popular, diu: “El pasado no se puede borrar”. No, no es pot
esborrar. Recordem que Fraga ha matat i el tenien al seu partit fins fa quatre dies. El
senyor Aznar va causar una guerra a l’Iraq amb no sé quants morts i aquí continua, no?
I, així, personatge rere personatge.
Nosaltres creiem que l’apropament dels presos polítics cap al País Basc és un pas cap a
la solució del conflicte i al desarmament d’ETA i creiem que la inhabilitació de cinc anys
del senyor Otegi s’hauria de treure, ja que aquesta respon més a una por, no?, que un
moviment independentista basc torni a florir.
Sr. García: Bé, simplement, això, crec que està claríssim que amb algunes coses que
s’han dit, hi estarem d’acord també, però també és cert que, sui s’ha d’avançar cap a la
pau, la Conferència d’Aiete també demanava passos per part del Govern espanyol que
no s’han fet. Per tant, tot el que sigui en la línia d’intentar arribar a la resolució i arribar
a la pau finalment, a la pau permanent, doncs, això, creiem que serà bo per a tothom i
serà bo per a la societat.
Per tant, simplement, això. És obvi que hi ha un passat i nosaltres el que fem amb
aquesta moció, que el que estem fent és traslladar un manifest internacional d’aquest
organisme, el que s’està fent és reconèixer el que aquesta persona ha fet perquè aquella
situació que hi havia de terrorisme anés cap a... vaja, perquè ETA anés cap a la noviolència. Per tant, pensem que això s’ha de reconèixer i el fet que ara, després de sortir
de la presó i de complir la seva condemna, se’l vulgui deixar inhabilitat durant uns quants
anys, sense poder-se presentar en un càrrec polític, això no fa més que dificultar les
coses.

Sr. Alcalde: Senyor García, jo crec que ha quedat clar tot aquest tema.
Sr. García: Acabo, acabo.
Sr. Alcalde: Aquest tema ha quedat claríssim, eh? Jo crec que està clar el posicionament
de cadascú, que dintre la moció hi ha coses que igual algú hi podria estar d’acord o no i
jo crec que el millor és passar, com deia, dintre del Govern, doncs, hi ha llibertat de
votació i hi ha els aspectes que alguns valorem a favor i altres en contra.
Per tant, si us sembla, passem a votació.
Sr. Font: A veure, jo aquí sí que voldria apuntar només una cosa. Jo, per l’edat que tinc,
he viscut un abans i un després del que ha sigut ETA. Dintre del que ha passat i arribant
al punt en què l’Otegi, que és el que aquí s’està dient, penso que en el seu moment
aquest home va fer un canvi en el qual ara, doncs, se’l pot deixar treballar perquè vagi
tirant endavant.
En tema dels presoners que hi ha, em sembla que ja fa molt de temps que les famílies
estan molt separades, que uns estiguin a Cadis i els altres a Bilbao, i no es puguin veure.
En aquest cas, nosaltres, Esquerra, votarem a favor d’aquesta moció.
Sr. Alcalde: Molt bé.
 Sotmesa la moció a votació, per 5 vots a favor (ERC-AM, CRIDA i la regidora de
CIU Sra. Magda Julià), 8 vots en contra (PSC, PP, i els regidors de CIU Sr. Alejandro
Costa, Sr. Marc Tintoré, i Sr. David Rovira) i 4 abstencions (Regidors de CIU Sr.
Carles Medina, Sr. Antoni López, Sr. Josep Triadó i Sra. Ana Maria Cuello) dels
membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.

MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER ATURAR LES
POLÍTIQUES ANTIHUMANITÀRIES QUE LA UNIÓ EUROPEA ESTÀ PRENENT CONTRA LES
PERSONES REFUGIADES. (R.E. Núm. 1325, de data 14/03/2016).
Sr. Alcalde: Primer, hem de votar la urgència.

Estem tots d’acord amb què es passi a debat aquesta moció? Estem tots d’acord? Sí?
D’acord.
 Sotmesa la declaració d’urgència a votació, s’acorda per unanimitat dels
presents la declaració de la urgència i la inclusió d’aquesta moció a l’ordre del
dia del Ple.
Doncs, si de cas, hi estem tots d’acord, passem, doncs, a tractar aquesta moció. Passem
a la part d’acords.
La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent:
“Atès que:
1) L’acord que la Unió Europea i Turquia tenen previst ratificar en el proper Consell
Europeu del 17 i 18 de març permetrà tornar a territori turc als refugiats que han
arribat a Grècia i a la resta de països europeus.
2) Aquest acord, que viola els drets humans, el dret internacional, les pròpies
normes europees i els mateixos principis amb què es va fundar la Unió Europea,
és el lamentable colofó a tot un seguit de polítiques i actuacions completament
errònies i cruament inhumanes que la Unió i els països que en formen part, entre
ells l’estat espanyol, han dut a terme durant els darrers mesos i anys. Començant
per reduir el nombre de refugiats a rebre (i en el cas d’Espanya havent-ne acollit
només 16) i acabant per deixar en paper mullat els acords de Schengen tancant
totes les fronteres de la ruta que els refugiats i les refugiades seguien per escapar
de la mort als seus països. Per no parlar de la política, o no-política, de la UE en
aquests països d’origen.
Per això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
1) Sumar-nos com a Ajuntament de Premià de Dalt a la petició impulsada per Oxfam
Intermón
(http://www.oxfamintermon.org/ca/accionhumanitaria/emergencia/stop-acord) per a demanar al Congrés dels Diputats
que pressioni el govern espanyol en funcions perquè bloquegi el preacord al
Consell Europeu. (Adjuntem la petició a continuació del text de la moció –Annex
1–.)
2) Adherir-nos també, com a Ajuntament de Premià de Dalt, a la campanya
impulsada per Amnistia Internacional per demanar a la Unió Europea i al govern

espanyol que de forma urgent reubiqui les persones atrapades a Grècia
(https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/europa-asilo-mar16/),
i
al
manifest “Jo Acullo” impulsat per la mateixa ONG per denunciar la situació i
demanar al govern espanyol que compleixi amb les seves obligacions
(https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/yoacojo/). (Adjuntem
la campanya i el manifest a continuació del text de la moció –Annex 2 i 3–.)
3) Difondre amb urgència les campanyes d’Oxfam i Amnistia, així com aquest acord,
a través de tots els mitjans de comunicació i difusió de què disposa l’Ajuntament,
i a tots els mitjans de comunicació locals, comarcals i nacionals on sigui possible.
4) Fer arribar l’acord al Congrés i Senat espanyols i els seus grups parlamentaris, al
Govern de l’Estat espanyol, al Parlament de Catalunya i els seus grups
parlamentaris, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a Oxfam Intermón i a
Amnistia Internacional.”
Sr. Alcalde: Intervencions? Partit Popular.
Sr. Ruffo: Sí. Bé, nosaltres, honestament, no hem tingut temps d’estudiar la moció, de
llegir-la atentament; tampoc creiem que estigui motivada, tant de bo ho estigués i des
de l’Ajuntament poguéssim fer alguna cosa per intentar evitar, doncs, totes les imatges
que estem veient des de Grècia.
També, a títol informatiu, el ministre, avui, d’Exteriors, el senyor Margallo, ha dit que el
Govern d’Espanya està totalment en contra de, bé, fer tornar les persones refugiades de
Grècia a Turquia. Per tant, crec que a la moció fica que el Govern d’Espanya hi està a
favor, doncs, no, hi està en contra, avui ho han aclarit.
Nosaltres proposem –és que no entenem tampoc la urgència– debatre-la al proper Ple,
estudiar-la, ficar-la sobre la taula i aprovar-la entre tots els grups que formem, doncs, el
consistori, podent aportar cadascun les seves opinions i no votar-la ara, perquè tampoc
ha donat temps de, per exemple... Si no la votem ara, malauradament, no hi haurà
avanços, no?, en aquest tema. Per tant, a veure què decideixen els altres grups.
Sr. Alcalde: Molt bé. Més intervencions? Per part del PSC.
Sra. Fernández: Bé, nosaltres tampoc hem tingut gaire temps de veure la moció. En
principi, els acords són correctes. De fet, el que es demana és adherir-se al manifest i,
bé, i fer arribar l’acord i difondre les campanyes d’Oxfam-Amnistia. Trobem que és més
o menys correcte. Ja dic que no hem tingut gaire temps, però, bé, votarem a favor.

Sr. Alcalde: Molt bé. Dir que nosaltres també votarem a favor.
Per tant, passem a votació.
Votareu a favor, vosaltres?
Sr. Ruffo: És que nosaltres, per exemple, no tenim ni la moció en paper. No sabem la
part expositiva. Si algú ens la passa i la podem estudiar, però és que no tenim temps.
No, digues, digues.
Sr. García: Primer, una explicació de la urgència, l’hem presentat d’urgència perquè
aquesta moció es tracta de recollir i donar suport a accions que s’han impulsat en els
darrers pocs dies, aquest mateix cap de setmana, per part de diferents ONG, en concret,
d’Oxfam i d’Amnistia Internacional, en resposta als passos que ha donat la Unió Europea
en els darrers dies respecte a la seva política amb les persones refugiades. I, sobretot,
perquè aquestes accions van encaminades a aturar l’acord que la Unió Europea i Turquia
volen signar en el Consell Europeu del 17 i 18 de març; per tant, és un tema que si no es
fa ara no es pot aturar aquest acord. Òbviament, des d’un Ajuntament es té una
capacitat limitada, però pensem que, tant com a persones individuals, és molt important
que ens impliquem en això i tothom pot signar... Hem posat a la moció també els links
on es poden signar aquests manifestos i aquestes peticions, doncs, si es fa també a nivell
institucional, de partits o d’ajuntaments, en aquest cas, pensem que pot donar-li un plus
d’incidència.
Per això l’hem presentat d’urgència, ha sigut cosa de les últimes hores i, per això,
bàsicament, el que diu la part expositiva és:
“Atès que:
L’acord que la Unió Europea i Turquia tenen previst ratificar en el proper Consell Europeu
del 17 i 18 març, permetrà tornar a territori turc els refugiats que han arribat a Grècia i
a la resta de països europeus.
Aquest acord, que viola els drets humans i el dret internacional, les mateixes normes
europees i els mateixos principis en què es va fundar la Unió Europea és el lamentable
colofó a tot un seguit de polítiques i actuacions completament errònies i cruament
inhumanes que la Unió i els països que en formen part, entre ells, l’Estat espanyol, han
dut a terme durant els darrers mesos i anys, començant per reduir el nombre de refugiats

a rebre i, en el cas d’Espanya, havent-ne acollit només setze, a aquestes alçades, ara
mateix, i acabant per deixar en paper mullat els acords de Schengen, tancant totes les
fronteres de la ruta que els refugiats i les refugiades seguien per escapar de la mort als
seus països. Per no parlar de la política o la no-política de la UE en aquests països
d’origen.”
Per tant, pensem que és molt important prendre mesures contra aquesta tragèdia i
contra aquest crim humanitari que s’està produint i en el qual, per desgràcia, la Unió
Europea, una Unió Europea que no podem reconèixer com a nostra amb aquestes
mesures, està fent el que està fent, simplement.
Sr. Alcalde: Molt bé. D’acord. Gràcies. I voleu posicionar-vos? Hi esteu d’acord?
Sr. Ruffo: Nosaltres, per humanitat, votarem a favor de la moció, però també que consti
en acta les paraules que avui ha dit el ministre d’Exteriors.
Sr. Alcalde: Constarà, constarà.
Sr. Ruffo: Doncs, ja està.
 Sotmesa la moció a votació, per 17 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC, PP i CRIDA)
dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la moció presentada per unanimitat dels presents en tots
els seus punts.

INFORME DE REGIDORIES
Sra. Escolano: Hola. Bona nit. Primer de tot, creiem que hem de felicitar a Can Vallerià
pel renaixement dels quaderns de la Font del Cargol. També volem felicitar el curs
infantil de teatre del Jo Butaca per la feina que han fet les directores i els alumnes,
posant la seva obra en escena. I, com no, el Casal dels Avis, per fer aquesta gal·la al
trenta-dosè aniversari, que ha estat un èxit.
Després, també dir-vos que, conjuntament des de Cultura, amb Joventut i Ensenyament,
s’han dut a terme uns concerts al Sant Jaume, on hem dut els estudiants de l’ESO i ha
estat un èxit de participació amb molt bona acollida per part dels mestres i dels alumnes.

L’Escenarts també ha estat un èxit de qualitat i una molt bona rebuda per part de tots
els assistents. Recordar-vos que el proper dissabte dia 19 encara ens en queda un, que
és el Toni Albà. Bé, és un bon regal de Sant Josep, de sant pare o de qui sigui.
També dir-vos que, des de Joventut, estem molt contents d’haver treballat plegats –
això, ara, aquí, jo anava a dir, com molt bé ha dit la regidora de Benestar, perquè ho
hem compartit– amb la regidoria de Benestar, el Pla de Barris, la biblioteca i totes les
entitats que hi han participat i, des de Joventut, estem molt contents d’haver aconseguit
pràcticament posar sobre la taula no totes les propostes que hi havia, però déu n’hi do
i estem també molt contents de la gran participació en tots els actes.
Recordar-vos que hi ha l’exposició de “Dones” encara fins al dia 2 d’abril al Museu de
Premià i crec que l’hauríem d’anar a veure.
I també felicitar l’exposició –jo sóc de teatre de carrer i a mi el carrer m’agrada molt–
que heu fet els de la Crida de les “Dones”, bé, hi ha dones molt interessants. Que
sapigueu l’anècdota del dia és que, sortint de Sant Jaume, una senyora em va preguntar:
“Quin dia ve la Joan Baez?” Us ho prometo, eh? I vaig dir: “Home, doncs, no ho sé, però
la trucarem.” Que ho sapigueu.
També, ja seguint amb aquestes exposicions, penseu que hi ha moltes dones anònimes
de Premià, ja podem seguir i, llavors, les podrem igual retratar i posar-les.
També dir-vos que, enguany, tot i els problemes que hem tingut per aconseguir-ho,
finalment, podrem programar el Divertit durant les vacances de Setmana Santa; això sí,
només ho podrem fer tres dies, 25, 26 i 27, al poliesportiu, com sempre, ja ho sabeu,
però farem –us ho avanço, perquè no l’hem fet, perquè hem tingut molta feina– un
comunicat públic, no sabem a través de quin mitjà, de quina xarxa, però el farem, perquè
no estem absolutament d’acord en com s’ha dut a terme el traspàs de l’organització del
festival.
I em sembla que no em deixo res. Acabo, fent-vos saber que ha estat atorgat el premi
Nacional de Cultura a la companyia de circ Los Galindos.
Moltes gràcies.
Sr. Costa: Bona nit. Des de la regidoria d’Hisenda, donar compte de l’informe que s’ha
emès des de la Tresoreria, relatiu al pagament de proveïdors. Informar-vos que, des de

ja, des del 2013, l’Ajuntament de Premià de Dalt compleix amb la llei dins del termini
que fixa de trenta dies màxim.
I també donar compte de l’informe trimestral corresponent al quart trimestre del 2015
emès per la Intervenció d’aquest Ajuntament al respecte del compliment de la Llei
orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, complim amb els criteris
que marca aquesta llei, tant d’estabilitat pressupostària com d’objectius de deute
públic.
Moltes gràcies.
Sra. Cuello: Hola. Bona nit. Des de la regidoria d’Ocupació i de Promoció Econòmica
tenim l’acte de cloenda del projecte Dinamitza’t. El pròxim dijous 17 de març, a les 19
hores, es farà l’acte de cloenda del projecte Dinamitza’t en aquesta sala de plens de
l’Ajuntament de Premià de Dalt, a la intervenció dels participants del programa del 2015.
Per part del programa Mentoring, s’ha fet la difusió del programa Mentoring i s’iniciarà
el programa d’assessorament a les empreses.
Per part de cursos de formació, del 19 d’abril al 19 de maig, es farà el curs de trenta
hores Comptabilitat, aprendre a gestionar-la amb ContaSOL, els dimarts i dijous de 9.15
h a 12.15 h.
Del 24 de maig al 21 de juny, es farà el curs de vint-i-set hores ContaSOL, FactuSOL i
NominaSOL, els dimarts i els dijous de 9.15 h a 12.15 h.
I, per part de Pla 3000, el pla de foment d’ocupació i autoocupació, s’està realitzant un
díptic informatiu per facilitar l’entesa del procediment.
I també dir-vos i informar-vos que, el proper dia 3 d’abril, farem el dinar de germanor a
la Torre del Pi. Les inscripcions ja s’estan fent al Casal de la Gent Gran i dels Avis de Sant
Anna.
Gràcies.
Sra. Julià: Bona nit. Com a regidora d’igualtat, informar-vos que aquesta setmana
passada hem pogut celebrar la Setmana de la Dona, en el marc del dia internacional, el
8 de març.

Felicitar i agrair des d’aquí a totes les dones de Premià de Dalt que han participat tant
en el disseny i en l’elaboració d’aquest programa, formaven part d’entitats com Les
Dones de Dalt, la Vocalia de Dones del Barri, l’Associació d’Artistes, Sant Jaume, Institut
Valerià Pujol i Bosch, la Biblioteca Jaume Perich i l’Ajuntament de Premià de Dalt, amb
la col·laboració de la Fletxa i del Pla de barris.
Felicitar-nos perquè el treball de tota la comissió ha sigut un gran esforç, ho hem passat
bé, hem pogut compartir entre totes les dones i poder dissenyar aquest programa amb
diverses activitats de tot tipus, des de lúdiques a sensibilitzadores, a reflexives. Una
d’aquestes va ser la I Jornada de Dones, en què vam començar a dissenyar un pla
d’igualtat en què vam tocar temes com l’urbanisme, la participació, la coeducació, la
salut, l’esport, la cultura, la violència de gènere i, a partir d’aquí, vam poder fer un primer
pas en aquest pla que tenim tantes ganes de fer. I, a part d’altres activitats que es van
poder fer a Sant Jaume, com el teatre, el cinema, la jornada aquesta també es va fer
aquí, després, a la biblioteca, que es va fer la presentació del llibre I si aquest cop, el
taller de cuina, que es va fer també a Sant Jaume i els tallers d’Aprèn a estimar-te, que
es fan fer a l’espai Santa Anna, més l’exposició de “Dones”, com ha dit l’Emma, que
s’està encara duent a terme en el museu, totes aquestes activitats van culminar també
amb el sopar de dones, que va aglutinar 280 dones de tot Premià de Dalt, de tots els
barris, que el fet que es trobessin totes allà també evidencia les ganes i una de les
reivindicacions de les dones, aquí, a Premià de Dalt és poder compartir activitats totes
plegades.
Moltes gràcies.
Sr. Medina: Hola. Bona nit. Encara que ja s’ha dit dues vegades, us vull animar als que
no heu visitat l’exposició de “Dones” que ha acollit el museu, que és una meravella
d’imatges del Carles Sánchez i que l’estem animant per veure si ens aconsegueix fer un
“Dones 2”, perquè representa una part molt important de la població, però també
voldríem que fos més extensiva.
El museu ha acabat ha acabat el primer cicle de conferències sobre la història del
Maresme. Amb els enquestes que hem fet als participants, l’han valorat positivament,
sent una temàtica complicada i això ens encoratja a tornar a fer iniciatives d’aquesta
mena.
Cada acte s’ha acabat amb una degustació de vins d’Alella, vinculant-ho a la nostra
entrada a la D.O. i a intentar incorporar tots els temes de l’enoturisme a la població.

Coincidint que demà, 15 de març, és el Dia Mundial dels Drets dels Consumidors, fa poca
estona, hem inaugurat, aquí, al hall de l’Ajuntament l’exposició “Consum, com som”. És
una exposició molt didàctica pensada perquè entenguem o entenguem millor com
consumim i que ho fem d’una forma responsable.
Són quatre mòduls. Un ens explica qui ens protegeixi, quines administracions o quins
organismes ens protegeixen com a consumidors. Hi ha un altre mòdul que ens explica
quins són els nostres drets i com podem exercir-los. I un altre mòdul que és més de
consum responsable, com consumim a la llar, com consumim en el transport públic,
etcètera. I l’últim mòdul que està molt més vinculat al tema de l’etiquetatge i a la
compra, des què és un pressupost, què és una factura, què podem exigir, com podem
reclamar.
Crec que és una exposició que no ens hem de perdre i que tenim el privilegi de tenir-la,
ara, en aquesta efemèride, però que l’hem de compartir, és una exposició cedida per la
diputació i que l’hem de compartir amb els 311 municipis de la demarcació i la tindrem
pocs dies i us animo que la visiteu.
I, per últim, explicar-vos també que, des de la regidoria de Cooperació i
Desenvolupament, també coordinats amb la regidoria de Benestar Social, estem alineats
i seguim molt de prop tota la tasca que està fent el Fons Català de Cooperació en la crisi
i l’emergència social dels refugiats i entenent i volent ser molt rigorosos amb totes les
coses que estan passant.
És veritat tot el que s’ha parlat a la moció anterior, per això l’hem votat a favor, és veritat
el tema del cul de sac de Grècia, és veritat el que pot passar a Turquia, però també és
veritat que la ruta cap a Espanya no ha sigut l’escollida per part de la immensa majoria
de refugiats, no és que se n’hagin acollit pocs, sinó que tampoc, d’entrada, n’han volgut
venir; el que passa que, si es tanquen totes les portes, és molt probable que la ruta via
Turquia-Algèria-Melilla pugui tenir un retorn molt alt i s’ha d’estar preparat per poder
fer aquest acolliment. I que sapigueu que les partides de pressupost, se’n va fer un
augment que està en el pressupost de Benestar Social per poder coordinar-nos amb el
Fons Català de Cooperació quan sigui necessari.
Moltes gràcies.
Sr. Rovira: Sí. Bona nit. Des de la regidoria d’Ensenyament, bé, comentar que aquest
mes, arrel de la iniciativa de diverses mares d’aquí, del poble, s’ha començat a fer una
sèrie de xerrades educatives, que va començar el passat dijous amb la xerrada del senyor

Jordi Musons i que també tindrà la seva continuïtat el proper 11 d’abril amb el senyor
Carles Capdevila.
Dir que, si bé s’ha publicitat i s’ha comentat que el senyor Carles Capdevila vindria o ho
farem a la sala Sant Jaume, s’està estudiant, s’està buscant, s’està mirant de, bé, trobar
una ubicació amb major capacitat o una sala amb més capacitat per a més assistents.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Bé, només dir que el proper més, degut a que el dia 11 d’abril coincidiria
amb el proper ple, el Ple d’abril, per acord de tots i tenint aquesta xerrada, doncs, tan
important del Carles Capdevila, el proper ple del mes d’abril serà el dia 18, el dilluns
següent, i la informativa serà el dia 12, dimarts, el dia anterior. Doncs, l’hem mogut,
perquè jo crec que és un tema interessant i és una persona, doncs, reconeguda i així
podem anar-hi tots, els que vulguin.

PRECS I PREGUNTES
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC
12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC RELATIVA ALS ARBRES EXISTENTS EN
L’APARCAMENT DEL CENTRE COMERCIAL SORLI DISCAU UBICAT A L’AVINGUDA
PEDRABLANCA (R.E. NÚM. 1173, DE DATA 07/03/2016).
Sra. Fernández: “Hem observat que el centre comercial Sorli Discau ubicat a l’avinguda
Pedrablanca, ha fet obres de reforma tant dintre l’establiment com a l’aparcament
exterior.
En aquest aparcament hi havia arbres amb una doble funció: minimitzar l’impacte visual
d’una esplanada asfaltada i a l’estiu donar una mica d’ombra.
Una vegada fetes les reformes, veiem que no s’han reposat els arbres que hi havia i
tampoc han posat de nous.
L’Ajuntament ha fet alguna actuació per saber la raó d’aquesta ‘neteja’?
Hi ha alguna possibilitat de què tornem a veure arbres en aquest aparcament?”

Sr. Font: Sí. Mira, precisament, aquesta setmana, al Sorli Discau se li han obert dos
expedients, un pel tema dels arbres i un altre perquè han asfaltat més del que van
demanar també. O sigui que, a partir d’aquí, doncs, es donarà la resolució sobre que els
han de tornar a plantar, no sé si en el mateix lloc o en llocs diferents, però s’ha obert
l’expedient aquesta setmana.
Sra. Fernández: Una altra cosa també, que m’havia oblidat, que l’altre dia ens ho van dir
també, que han deixat de pintar els passos de vianants que hi havia, de fet, per
desplaçar-se del supermercat a l’altra zona on hi ha la benzinera i tampoc estan pintats;
suposo que ho faran, però, bé, també és una cosa a tenir en compte.
Sr. Font: Suposo que ells ho faran, perquè això como que no és de l’Ajuntament, sinó
que és un lloc particular, són ells els que s’han d’encarregar de fer-ho. Suposo que ho
faran, perquè ja tenen un director allà i un arquitecte, amb la qual cosa suposo que ho
acabaran pintant; sinó, doncs, ja se’ls hi recomanaria, no?
Sra. Fernández: Molt bé. Gràcies.

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA DEIXALLERIA MÒBIL DEL
CARRER JACINT VERDAGUER DEL BARRI SANTA ANNA-TIÓ (PREGUNTA NÚM. 1, R.E.
NÚM. 1158, DE DATA 07/03/2016).
Sr. Bailón: “En el pasado pleno del mes de noviembre, este Grupo Municipal preguntó
por la retirada de la desecharía móvil colocada, cada martes, en la calle ‘Jacint
Verdaguer’ del barrio Santa Anna-Tió. Se nos dijo, y se cita textualmente: ‘S’està
estudiant perquè ja fa setmanes que estem dialogant amb l’empresa per arribar a un
acord per gestionar el tema’. Dado que el ‘tema’ sigue igual, y esto constituye un
problema, pues aparte de quitar espacio físico de aparcamiento, limita la entrada a un
portal en caso de emergencia, tal y como se muestra en la fotografía adjunta. ¿Cuándo
va a solucionar el problema de una vez por todas el Ayuntamiento?”
Sr. López: Sí. No, ja s’està executant. Vull dir, aquesta setmana, tenien ordres i, a les tres
de la tarda, estava fora d’allà, o a les tres i mitja o a les quatre, com a molt.
El que sí que li puc avançar és que encara continuarà posant-se allà, perquè és el lloc
idoni per poder fer maniobra amb el vehicle, vull dir, això és segur. Tot i així, també

avanço que aquesta vorera s’ampliarà en breu, perquè s’iniciaran unes obres en aquest
carrer.
Sr. Bailón: Muchas gracias.
Sr. Alcalde: Senyor Bailón, senyor Bailón: “Lo bueno, si es breve, dos veces bueno”, eh?
14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LES QUEIXES VEÏNALS PER
LA DIFICULTAT EXISTENT A L’HORA DE GIRAR PER LES AVINGUDES DE BARCELONA I
LLEIDA DEL BARRI SANTA ANNA-TIÓ (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. NÚM. 1158, DE DATA
07/03/2016).
Sr. Bailón: “Después de recibir varias quejas de los vecinos, delante de la problemática
al tomar el giro en las ‘Avingudes Barcelona y Lleida’ cuando se circula por la ‘Avinguda
Ramón y Cajal’, ¿Cuál es el motivo por el cual el ayuntamiento colocó las macetas y los
postes en ese punto?”
Sr. Font: No, els testos aquests es van posar, precisament, perquè els Serveis Tècnics ho
van recomanar per ser millor, o sigui, salvaguardar més i ajudar més el vianant a poder
passar. Per això, es van col·locar allà.
Queixes, no n’hi ha hagut. Nosaltres no n’hem rebut cap de queixa per això.
Sr. Bailón: Gracias.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA REALITZACIÓ I
CONFECCIÓ DEL NOU ROM (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. NÚM. 1158, DE DATA
07/03/2016).
Sr. Bailón: “Vista la gran importancia del tema ¿Cuándo tiene previsto el ayuntamiento
crear el grupo de trabajo para la realización y confección del nuevo ROM?”
Sr. Font: Bé, a veure, això del ROM ha sortit ja anteriorment en aquest ple i jo diria,
doncs, que pel que fa a això del ROM vaig comentar que, pel març, es començaria a
tractar el tema del ROM, perquè, doncs, l’Ajuntament, entre altres coses i que s’han de
prioritzar a vegades coses que són més importants, també hem tingut, dintre d’aquests
mesos, dos programes nous que han entrat a l’Ajuntament, que els hem hagut d’anar
aprenent una mica tothom, tot això, doncs, ha anat endarrerint i la feina del dia a dia és

una mica complicada. Però, tal com et vaig dir, el mes de març, la senyora secretària
constituirà la comissió per tirar endavant això del ROM.
Sr. Bailón: Perdone mi intervención, señor Alcalde. Quiero dejar claro que yo estoy en
total acuerdo con todo el trabajo que se hace aquí, en el Ayuntamiento, porque parece,
en boca de ustedes y sin faltar al respeto ni nada, que el regidor del Partido Popular
Pedro Bailón haga preguntas pensando que en el Ayuntamiento no se hace nada y no
estoy de acuerdo con ello, sino que sé que ustedes tienen mucho trabajo. Solo he
preguntado esto para saber cuándo se realizará y ya está.
Sr. Font: Simplemente, te he contestado lo que hace la pregunta, pero…
Sr. Bailón: Sí, sí, sí, senyor Josep. I tant, i tant.
Sr. Font: Faig una reflexió pel que abans has dit, eh? Vull dir, re més eh? Re més que
això.
Sr. Bailón: No, no. Que quedi clar, perquè, sinó, que no es treguin conclusions errònies.
No, no, y le doy las gracias, de verdad.
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA POCA VISIBILITAT
EXISTENT EN L’ENCREUAMENT ENTRE EL CARRER COSTA BRAVA I EL CARRER DE
TORRENT FONTSANA (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. NÚM. 1158, DE DATA 07/03/2016).
Sr. Bailón: “Seguimos recibiendo quejas de la poca visibilidad del cruce entre la Calle
Costa Brava y la Calle del Torrent Fontsana, el Ayuntamiento dijo que se solucionaría
este tema en el pasado pleno, ¿Por qué a fecha de entrega de estas preguntas el
ayuntamiento no ha llevado a cabo la solución del problema?”
Sr. Font: Aquesta és una, doncs, que sí, que és veritat, que he de reconèixer que s’han
fet totes les altres, com és el pont d’això, de la Suïssa, s’han fet totes les reparacions que
es van comentar i aquesta ha quedat pendent, però, que dintre d’aquest mes, es posarà
en marxa, eh?
Sr. Bailón: Muchas gracias.
17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LES QUEIXES VEÏNALS PER
ACCEDIR AL BARRI DE LA FLORESTA (PREGUNTA NÚM. 5, R.E. NÚM. 1158, DE DATA
07/03/2016).

Sr. Bailón: “Muchos vecinos del Barrio de la Floresta se quejan que para entrar a ésta
desde la parte más fronteriza con Premià de Mar del ‘Carrer Torrent de la Font Sana’
deben dar un gran rodeo ¿Sería posible hacer el tramo comprendido entre la ‘Avinguda
Catalunya’ y el ‘Carrer Torrent de la Font Sana’ del ‘Camí del Mig’ de dos direcciones? Ya
que este es ancho y lo único que impide realizar el cambio son los contenedores de basura
que por cierto, en la floresta hay superávit.”
Sr. Font: A veure, això s’ha consultat amb els Serveis Tècnics i, a veure, això és crear un
problema on ara no n’hi ha cap. Si fem allò amb dues direccions, el trencall del Camí del
Mig, que ara ja és complicat, que estem buscant és la manera de veure si allà podem fer
algun tipus de rotonda o podem fer alguna cosa, si convertim aquell carrer en dos
direccions, li asseguro i n’estic convençut que tenim accident l’endemà.
Sr. Bailón: Le doy las gracias, señor Josep, porque siempre le toca a usted o al señor
Antonio contestarme y me alegro de que se busque una solución para esto, porque,
realmente, sí que se tiene que dar mucho rodeo para poder entrar por esa zona.
Muchas gracias.
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA
DESAPARICIÓ DE LA SECCIÓ “VULL PARLAR AMB TU” DE LA REVISTA MUNICIPAL LA
PINASSA I LA INEXISTÈNCIA DE LA SECCIÓ AL WEB MUNICIPAL (PREGUNTA NÚM. 1,
R.E. NÚM. 1179, DE DATA 07/03/2016).
Sr. García: “Atès que:
Al Ple del mes de setembre es va aprovar per unanimitat la moció de la Crida
sobre l’apartat ‘Vull parlar amb tu’ de la revista municipal La Pinassa, moció que
incloïa, entre d’altres, el compromís de publicar a l’apartat corresponent del web
municipal totes les preguntes que s’haguessin rebut per part de la ciutadania per
a aquesta secció.
Al mateix Ple, es va dir per part de la regidoria de comunicació que des de la
creació d’aquesta secció a La Pinassa del mes anterior s’havien rebut només
quatre preguntes, una de les quals era la que s’havia publicat a la revista d’agostsetembre de 2015.

Se’n va publicar una altra a la revista d’octubre-novembre, i una més al número de
desembre-gener. Al número següent (febrer 2016), la secció va desaparèixer de la revista
“perquè no s’havia rebut cap més pregunta” segons va dir el regidor de comunicació. El
darrer número (març 2016) també s’ha publicat sense aquesta secció.
No s’ha rebut cap més pregunta per a aquesta secció després de les quatre que es va
comunicar que s’havien rebut entre els mesos de juliol i setembre de l’any passat?”
Bé, si de cas, anem pregunta per pregunta i serà més fàcil per a mi.
Sí? Bé, és més fàcil d’entendre si ho fem una a una, crec.
Sr. Costa: Bé, a veure, és que jo preferiria... Jo tinc muntat diferent.
Sr. García: D’acord, d’acord. “Si se n’han rebut més, per què no s’han publicat com havia
quedat aprovat i compromès, i quan es farà? Si no se n’han rebut més, perquè de les
quatre que s’havien rebut llavors n’hi ha una que no s’ha publicat en cap número de la
revista ni a la pàgina web, on es va dir que s’hi publicarien totes?
Per què l’apartat ‘Vull parlar amb tu’ de la pàgina web segueix sent només un formulari
d’enviament de preguntes a l’Alcalde, una secció del web que no té relació amb l’apartat
de la revista i que no s’ha actualitzat des d’octubre de 2014? Per què no s’ha canviat,
convertint-lo en un espai on es publiquin totes les preguntes que la ciutadania hagi
enviat, tal com es va comprometre a fer el govern local aprovant un dels punts d’aquella
moció que demanava precisament això, i remarcant i reafirmant aquest compromís en
la intervenció de l’equip de govern en aquell Ple?”
I crec que no em deixo res.
Sr. Costa: Perdoni, eh? Simplement era perquè ho tenia tot construït com un sencer. Bé,
per començar, si realment vaig dir ara no ho recordo, perquè no tinc l’acta transcrita
d’aquell Ple que hi havia quatre preguntes rebudes, era un error perquè, realment, no
en van ser dues, del veí del qual es va publicar la seva pregunta a la revista a què feia
referència d’agost-setembre; l’altra pregunta que va realitzar era una pregunta que,
específicament, era una consulta tècnica, no pas de publicació a la revista, per tant,
aquell veí ja va quedar publicat; les altres preguntes que hem rebut ha estat a posteriori
d’aquell primer veí.

Quan no s’ha publicat cap pregunta a la revista municipal és perquè no n’hi ha hagut,
com ja vaig dir en el Ple anterior. Ja els vaig comentar que sí que n’havíem rebut una en
el transcurs d’aquest passat febrer, però, com que ja la data de tancament de la revista
havia conclòs, es publicaria en el mes d’abril.
Pel que fa referència al web. L’apartat a què vostè fa referència, el “Vull parlar amb tu”,
és una secció creada prèviament a la creació d’aquest espai a la revista municipal,
aquesta secció del web havia tingut altres noms en passades legislatures. Des que va
prendre possessió del seu càrrec el senyor Alcalde, va canviar de nom i va passar-se a
dir “Vull parlar amb tu” de l’anterior legislatura, l’últim any. I el que sí que s’ha donat o
pot donar confusió, el terme repetit a la revista i al web sense correspondre al mateix
apartat. Sí que hi ha l’apartat d’ ”Escriu a la revista municipal”, que, específicament, és
per publicar aquestes preguntes al butlletí.
Sí que és cert que ens vam comprometre a publicar dins de l’espai les preguntes rebudes
–i també demano disculpes, perquè no ho hem pogut fer, tenim molts temes, com ja
saben, a les mans–, no és difícil fer-ho, tècnicament, però sí de coordinar el temps i, a
més, quan al departament només som una persona, bé, una persona i jo com a regidor,
duent a terme tantes tasques.
I, simplement, matisar que, bé, a l’exposició d’aquesta pregunta diuen que vam aprovar
al Ple de setembre la secció, ja estava creada, vull dir vam aprovar la conformitat de
publicar-ho al web.
Moltes gràcies.
Sr. García: D’acord. No. Simplement, que és això el que dèiem, que en aquell ple es va
aprovar publicar-ne al web. Doncs, remarcar una cosa més, que, quan a la revista es diu
que a la secció “Vull parlar amb tu” es poden enviar preguntes a través del web, no
s’especifica a quina part exacte del web, posa a la secció “Vull parlar amb tu”; per tant,
si busques “Vull parlar amb tu” al web, et surt això altre.
I, després, simplement, demanar si es podria posar a la revista, perquè, en les últimes
dues no s’ha inclòs la secció perquè no hi havia preguntes, però és que tampoc s’ha
inclòs a cap lloc on digui: “Pots enviar preguntes en aquesta secció, enviant-les aquí”,
perquè, llavors, és obvi que no hi haurà cap pregunta més.
Gràcies.

19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA
PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA DE LA DONA I LA INCLUSIÓ D’ACTES COM UN TALLER
DE CUINA (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. NÚM. 1179, DE DATA 07/03/2016).
Sr. García: “Atès que:
El 8 de maig és el Dia Internacional de la Dona, i considerem que la funció
d’aquest dia, o de celebrar la Setmana de la Dona com és el cas, ha de ser
eminentment insistir en la permanent reivindicació feminista necessària en la
lluita per transformar en igualitària i lliure la societat masclista i patriarcal en
què ens trobem.
En aquest marc, no entenem ni podem compartir que la programació de la
Setmana de la Dona organitzada per l’Ajuntament i entitats no es basi
principalment en la reivindicació sinó que estigui conformada majoritàriament
per trobades i sopars, activitats d’oci o enfocades als infants, o tallers
d’autoestima, de dansa... i de cuina.
Quina és la motivació i l’objectiu d’una Setmana de la Dona conformada principalment
per aquest tipus d’activitats? Quin és el motiu d’incloure-hi activitats com un taller de
cuina? Per què es consideren activitats per a dones, i activitats per a ser incloses en el
Dia de la Dona, cuinar, fer dansa o tenir cura dels infants?”
Gràcies.
Sra. Julià: Bona nit. Bé, en primer lloc, expressar que em sap una mica de greu, bé, una
mica, no, bastant i em fa enfadar, de veritat, que es posi en tela de judici la programació
d’activitats d’aquesta setmana. Quant al que he explicat abans, ha sigut fruit de la
trobada de les dones que participen a Premià de Dalt. I, aleshores, doncs, bé, la
programació tenia activitats de tot tipus i cuinar, tenir cura dels nostres fills o de la gent
gran o de qui sigui perquè som persones que ens agrada fer les nostres tasques
reproductives, doncs, bé, són activitats que estan dissenyades amb una mirada en
femení i que, potser, vostès no les entenen perquè són homes.
Tota la programació va ser consensuada per dones i per dones de Premià de Dalt i jo
penso que mereixen un respecte perquè va ser així i va ser de manera participativa i,
potser, vostès no ho entendran, no ho comprendran o no ho comparteixen, però és així.
Moltes gràcies.

Sr. García: A nosaltres ens sembla molt ofensiu que se’ns digui que, pel fet de ser homes,
no tenim mentalitat femenina i no podem ser feministes. Aquest és el sentit amb què
s’ha dit.
Sra. Julià: Perdoni. Jo no li he dit això. Li he dit que, potser, no ho entenen per això i ja
està.
Sr. García: Per tant, ha dit que per ser homes no podem entendre reivindicacions de les
dones. També s’ha de dir que som la Crida Premià de Dalt, no som dos regidors homes,
sinó que som més gent.
Sra. Julià: No he vist cap dona de la Crida a cap activitat.
Sr. García: Bé, però hem estat fent una activitat que –gràcies per esmentar-la abans, per
cert– nosaltres també considerem feminista i reivindicativa i no podem ser a totes les
activitats del poble i ja hem dit que no estem criticant totes les activitats, estem criticant
que activitats com aquestes es considerin per part de l’Ajuntament com a...
Sra. Julià: Les descontextualitzen, que és el que fan sempre, treuen una part del tot i no
hi estic d’acord i em fa enfadar, li ho repeteixo.
Sr. García: Doncs, nosaltres no estem descontextualitzant, estem explicant que
considerem que aquestes activitats no...
Sr. Alcalde: Molt bé. Jo crec que la resposta ha estat clara.
Sr. García: Sí, sí.
Sr. Alcalde: I jo crec que totes les activitats s’han fet de manera, doncs, consensuada per
totes les dones, doncs, del nostre poble que han volgut participar i això, demanem
respecte per a totes les decisions de manera participativa que demanen les dones del
nostre poble.
Sra. Escolano: Perdó, eh? Hi ha hagut una de les coses, a part del que ja ha explicat ella,
a part que hi havien diversos actes dels que s’han fet i, per mi, cuinar és un acte
reivindicatidíssim, em sembla, però no penso defensar-lo, perquè no cal, em sembla que
hi havia molts actes que eren reivindicatius –la Jornada de Debat de les Dones, el
Construïm un Mur–, però hi ha hagut una cosa que m’ha patinat una mica i és que hi
havia moltes coses dedicades als infants, naturalment perquè si tenim cura de començar

a educar, a coeducar els infants i els joves i estem pendents i tenim cura dels nostres
infants, joves i adolescents, potser arribarà el dia que no haurem de discutir, ni aquí ni
enlloc, els problemes de la violència de gènere, de la igualtat i de tot això.
Només volia fer aquest petit apunt.
Gràcies.
Sr. García: Amb això, totalment d’acord i dir això, les activitats que s’han comentat, les
que deies, són les que veiem bé; el que no veiem bé són les altres.
Sr. Alcalde: Molt bé. Ha quedat clar, no?
20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A CAN
BATALLA (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. NÚM. 1179, DE DATA 07/03/2016).
Sr. García: “Atès que:
S’havia proposat anteriorment per part de grups municipals com ara ERC
l’adquisició de Can Batalla per part de l’Ajuntament. Aquesta proposta d’ERC va
ser tombada pel govern municipal de CiU i PP al Ple d’octubre de 2011, i Esquerra
en tornava a parlar a la campanya de les darreres eleccions municipals de 2015.
Actualment, amb ERC al govern municipal, l’Ajuntament no l’ha adquirit, i la
propietat ha estat recentment venuda.
S’ha fet algun pas en aquesta legislatura cap a l’adquisició de Can Batalla per part de
l’Ajuntament o cap a l’estudi d’aquesta possibilitat? En cas negatiu, per què no s’ha fet?
Coneix l’Ajuntament, i ens en podria informar, quin ús li volen donar els seus nous
propietaris?”
Gràcies.
Sr. Font: Bé, jo diria que, pràcticament, tothom que ha passat per l’Ajuntament de
Premià de Dalt s’ha fixat en Can Batalla i que seria molt maco de comprar-lo, i és veritat.
Però, clar, a vegades els diners no hi són com per poder tenir l’opció de poder-lo
comprar, ja no si solament els diners, sinó el que puja després l’arranjament.
Això s’ha venut ja dos vegades, ho va comprar un senyor, que no sé perquè la va
comprar, la va tornar a vendre; ara, l’ha comprat un altre, que tampoc sé per què l’ha

comprat ni què vol fer-hi, suposo que si ha de fer obres, si ha de fer alguna cosa, vindrà
a l’Ajuntament i demanarà els permisos necessaris per fer-ho.
21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A L’ANTIGA
FÀBRICA DE CAN MERCADAL (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. NÚM. 1179, DE DATA
07/03/2016).
Sr. García: “Atès que:
Arran de l’incendi que es va produir el passat 20 de febrer a l’antiga fàbrica
Mercadal, l’Ajuntament va expressar que ‘manté converses amb la Generalitat
de Catalunya per a trobar una solució a l’estat ruïnós de l’antiga fàbrica, ja que
en ser una propietat privada el Consistori no hi pot intervenir’.
Quin és l’estat d’aquestes converses? Han de passar necessàriament per la Generalitat
de Catalunya? No té l’Ajuntament potestat d’actuar en propietats privades mitjançant
fórmules com les execucions subsidiàries per resoldre focus de perillositat (com s’ha
demostrat ser el cas) i garantir la seguretat de la ciutadania?”
Gràcies.
Sr. Font: Bé, jo comentar-vos que aquest és un tema que ja l’hem parlat, perquè ja us
vaig comentar que havíem d’anar a la Generalitat. Em van donar, ara fa quinze dies, em
van donar hora per a demà, abans que hi hagués l’incendi. Demà, estaré a la Generalitat.
L’Ajuntament de Premià de Dalt, allò és un terreny de ningú, perquè no se’n vol fer
càrrec ningú; al final, l’Ajuntament és el responsable subsidiari d’aquest tema, però, bé,
no volem ser-ho. Això, si és que en un moment determinat s’hagués d’enderrocar,
primer, hem d’obtenir el permís per poder-lo enderrocar i, segon, els diners per fer-ho,
i us asseguro que val molts diners.
A la propera d’allò, us podré informar, doncs, a partir de demà, quan arribi, a veure què
n’hem tret de la Generalitat dintre d’aquesta situació.
22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA AL BUS NIT
DE PREMIÀ DE DALT A MATARÓ (PREGUNTA NÚM. 5, R.E. NÚM. 1179, DE DATA
07/03/2016).
Sr. García: “Atès que:

Al Ple del passat octubre es va explicar que s’estava fent una valoració adequada
de la prova pilot de bus nocturn, i que la gran majoria dels viatges realitzats (105
de 108) s’havien desenvolupat amb total normalitat.
Quins van ser els resultats finals d’aquesta prova pilot i les seves conclusions? Van portar
aquests a decidir la no continuïtat del servei, o es té previst tornar-lo a posar en
funcionament en algun moment?”
Gràcies.
Sr. Medina: Bona nit. En el passat Ple, en què vaig estar preguntat sobre la prova pilot
del bus nit i, concretament, sobre el desenvolupament dels viatges, vaig manifestar que
hi havia hagut tres viatges en què han succeït incidències que, si ho voleu, puc concretar,
d’incivisme, de comportament inapropiat dins d’un mitjà públic i, diguem-ne, de
gamberrisme, que han estat rellevants, és a dir, greus. Comportament que, d’entrada,
sorprèn envers la bondat del servei i de la iniciativa.
Contestant la pregunta en concret, en aquest moment, precisament, estem immersos
en l’estudi de la viabilitat de la reedició o no del bus nit. En aquest estudi, no sols estem
treballant per a la solució i prevenció de possibles incidències, com les que he explicat,
sinó que estem mirant la demanda, l’estacionalitat, la periodicitat del servei, el millor
horari i serveis addicionals que estem valorant, entre altres factors de millora.
Quan tingui les conclusions i les decisions sobre l’oportunitat de la reedició del servei,
informaré els ciutadans i els grups polítics, com és preceptiu, explicant, si és el cas, les
possibles novetats que pot comportar el servei.
Gràcies.
23. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A L’EXCLUSIÓ
SOCIAL AL MUNICIPI (PREGUNTA NÚM. 6, R.E. NÚM. 1179, DE DATA 07/03/2016).
Sr. García: “Atès que:
Al Ple del passat octubre es va explicar que s’estava fent una valoració adequada...” Ui,
perdó. Aquí hi ha un error.
Bé, la pregunta és: “El Pla Local contra l’Exclusió Social esmentat en el Pla de Mandat
inclourà fer un estudi per conèixer les necessitats socials de la població?”
Sra. Julià: Bé, bon nit, una altra vegada. En principi, amb l’increment de problemàtica
d’habitatge que tenim actualment i que s’ha incrementat en l’últim mig any, la diputació
ens ofereix, dins de la línia de suport a la inclusió social i lluita contra la pobresa, la

diagnosi de vulnerabilitat social vinculada a l’habitatge i aquesta serà la línia d’estudi
que utilitzarem des de Serveis Socials per a aquest pla local d’exclusió social.
Sr. García: “Es garanteixen al 100 % els drets socials de les famílies necessitades del
municipi?”
Sra. Julià: Sí.
Sr. García: Gràcies.
Sr. Garcia: “Inclou el programa per a famílies en risc d’exclusió social la disponibilitat
d’habitatges municipals perquè ningú es quedi al carrer? S’està aconseguint amb aquest
programa que no hi hagi desnonaments i que ningú es quedi al carrer sinó en aquests
habitatges disponibles?”
Sra. Julià: No, no en disposem, malauradament. S’està aconseguint amb aquest
programa que no hi hagi desnonaments i que ningú es quedi al carrer, sinó en aquests
habitatges disponibles, aquest és el primer lema de Serveis Socials, “Que ningú es quedi
al carrer”, i efectivament, tot i que a vegades hi ha algun desnonament, doncs,
actualment, no tenim ningú al carrer.
24. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA AL NOU
SKATEPARK (PREGUNTA NÚM. 7, R.E. NÚM. 1179, DE DATA 07/03/2016).
Sr. García: “Atès que segons es desprèn de l’informe de l’arquitecte municipal del 10 de
desembre de 2014, a petició de la regidoria d’esports es sol·liciten diferents pressupostos
a empreses especialitzades en el tema per a la realització dels moviments de terra de
l’skatepark.
Totes les empreses que van presentar pressupostos ho fan sobre la mateixa plantilla
(mateixes fases, mateixes descripcions i amidaments), per tant no podien ser elles
mateixes de manera independent les qui van definir aquests paràmetres.
Qui va elaborar aquestes plantilles d’especificacions?”
Sr. Tintoré: Una empresa especialitzada en coordinació amb Serveis Tècnics.
Sr. García: I no es pot dir quina empresa és?
Sr. Tintoré: No. Bé, sí que es pot dir...
Sr. García: La pregunta anava també en aquest sentit.

Sr. Tintoré: No, la pregunta, no, perquè aquí no ho posa això. Si m’ho hagués preguntat,
ho hagués posat. Jo desconec el nom exacte de l’empresa. És un tema de Serveis Tècnics.
Sr. García: Ens ho podran fer arribar més endavant?
Sr. Tintoré: Sí, si ho vol, sí.
Sr. García: “Qui va proposar les empreses a les que es va demanar pressupost amb
aquestes especificacions?”
Sr. Tintoré: Serveis Tècnics Municipals.
Sr. García: “Atès que es va declarar que a les oficines municipals no hi ha cap document
relatiu a la comissió de l’skatepark i que l’equip polític no va ser a les comissions de
disseny.
Si la sol·licitud de pressupostos la fa l’arquitecte municipal a petició de la regidoria
d’Esports i aquesta no té cap document de la comissió de disseny, en base a què es van
demanar aquests pressupostos?”
Sr. Tintoré: Per un disseny fet per una de les empreses especialitzades que va portar un
membre de la comissió.
Sr. García: Que tampoc ens dirà quina empresa ni quin membre? Gràcies per la
transparència.
Sr. Tintoré: Presenti-ho tot i l’hi respondré.
Sr. García: Ja, però és que si faig una pregunta i no me la contesta.
Sr. Tintoré: No, sí que la hi contesto, el que no li contesto és la segona pregunta, perquè
la desconec. Estic de portaveu, jo no porto Serveis Tècnics.
Sr. García: “Quin canal utilitzava la comissió per a comunicar-se amb la regidoria
d’esports?”
Sr. Tintoré: El representant de la comissió.
Sr. García: “On són els documents que ho recolzen?”
Sr. Tintoré: Els té el representant de la comissió.
Sr. García: Que no ens pot dir qui és per a què li puguem demanar?
Sr. Tintoré: No.

Sr. García: Gràcies. Increïble.
“Atès que:
Al ple del passat febrer, el senyor Alcalde va dir (textualment):
‘L’equip polític decideix el QUÈ, que és el que decideix aquesta comissió, i el COM
ho decideixen els tècnics que són els que fan tot el procés de contractació o el que
creguin convenint per portar a terme el que van decidir doncs aquest club.’
Per altra banda, a l’acta de la Junta de Govern del 29 de desembre de 2014 llegim
literalment el següent redactat:
‘Vista la voluntat política d’executar un nou Skatepark dins del recinte actual del
Biciparc La Poma, i amb la voluntat de procedir a la contractació de diferents
actuacions per a l’execució del conjunt del Skatepark d’una manera directa per
abaratir els costos, per fases de construcció desvinculades les unes de les
altres,...’
I també a l’informe emès per l’Arquitecte municipal, en data 10 de desembre de
2014:
‘Vista la voluntat política d’execució d’un nou skatepark dintre del recinte actual
del Bicipark La Poma que serveixi d’espai de referència a nivell nacional dintre
d’aquest esport, i amb la clara finalitat d’abaratir al màxim la despesa d’execució
d’aquestes obres...’
I també:
‘..., s’ha decidit per conformitat política i tècnica la contractació de les diferents
actuacions per a l’execució del skatepark de manera directa...’
Si segons l’Alcalde són els tècnics els qui decideixen tot el procés de contractació, com és
que les actes de les Juntes de Govern i els expedients corresponents a les contractacions
indiquen en canvi que aquestes es feien segons la voluntat de l’equip de govern? Així
doncs, la decisió de com contractar, i per tant de dividir el projecte en tres contractacions
diferents per abaratir costos, va ser una decisió de l’equip de govern?”
Sr. Tintoré: No.
Sr. García: I la primera pregunta?
Sr. Tintoré: Evidentment, hi ha una decisió política, com totes les edicions, però aquesta
finalitat, si al final es porta a terme o no, depenem de l’assessorament dels Serveis
Tècnics i els informes, si són positius o no. Si són positius, es tira endavant el projecte.

Sr. García: “No hauria de desvincular-se la decisió dels tècnics de la voluntat política, si
segons diu el mateix Alcalde la decisió del “COM” ha de correspondre als tècnics?”
Sr. Tintoré: Sí.
Sr. García: “Si segons l’Alcalde el QUÈ el determinava la comissió, que era ‘autònoma’,
una comissió autònoma pot donar instruccions detallades a un Ajuntament sobre què
contractar específicament i com fer-ho?”
Sr. Tintoré: No. Ho han fet els Serveis Tècnics en base als informes jurídics i econòmics.
Sr. García: “L’Ajuntament té coneixement de la composició de la comissió malgrat
al·legui que no pot fer pública la seva identitat?”
Sr. Tintoré: Sí.
Sr. García: “Hi havia algun polític a les reunions de la comissió?”
Sr. Tintoré: A la comissió com a tal, no.
Sr. García: Això vol dir? “No com a tal”, què vol dir aquesta resposta?
Sr. Tintoré: Que la comissió com a tal, o sigui, a les reunions que feia la comissió no hi
havia cap polític.
Sr. García: “Hi havia en aquesta comissió algun membre de l’empresa encarregada de
l’última fase del projecte?”
Sr. Tintoré: Com a membre de la comissió, no. Que van fer reunions amb l’empresa per
explicar-li i transmetre-li la idea del projecte, sí.
Sr. García: “Atès que l’Ajuntament es va comprometre a no enderrocar l’antic skatepark
fins que estigués instal·lada la il·luminació al nou skatepark i a no enderrocar-lo fins al
moment en què s’anessin a començar les obres de construcció de la nova pista exterior
del poliesportiu que l’anava a substituir”, no és una pregunta, és simplement una
afirmació, estem veient que no s’està complint, perquè aquests dos acords es van dir en
un ple, es van acordar per unanimitat i no s’han complert. Per tant, per què no es van
complir aquests compromisos i quan es començarà a construir aquesta pista que havia
de substituir l’skatepark tot just s’enderroqués?

Sr. Tintoré: Perdona, eh? Em pots tornar a repetir, perquè estava buscant la pregunta,
que aquí no hi era.
Sr. García: Sí. Perdoneu, que aquesta no l’havíem pogut afegir a temps. “L’Ajuntament
es va comprometre a no enderrocar l’antic skatepark fins que estigués instal·lada la
il·luminació al nou skatepark i també a no enderrocar-lo fins al moment en què s’anessin
a començar les obres de construcció de la nova pista exterior del poliesportiu que l’anava
a substituir.”
Sr. Alcalde: Aquesta pregunta no estava però igualment, te la respondrà el Josep Font.
Sr. Font: Aquesta pregunta no hi era, però te la contestaré, però és que no te la contesto
ara, és que ja la vaig contestar. Aquesta pregunta, ja vaig dir-ho un dia, l’skate
s’enderroca, a veure, quan s’enderroca l’skate és perquè les llums s’han de treure. Quan
els fanals s’han de treure d’allà i s’han de portar a l’altre, aquest skate es queda sense
llum. Per tant, no calia que aquest estigués en marxa.
Hi havia una altra cosa que ens donava pressa i no vam arribar-hi a temps, que teníem
l’obra adjudicada i, perquè no passés que després s’han de pagar factures del 2015, ens
vam veure obligats a tornar a fer una altra vegada l’adjudicació de la pista. Per tant, es
van treure en el seu moment, es van portar allà, es van fer les instal·lacions i, quan s’han
fet les instal·lacions han de fer la revisió i posar el comptador. Els llums estan cremant,
ja en el moment en què es van poder encendre els llums, es van encendre. Això porta
un temps.
Sr. García: Però el que tenim, finalment, a banda del tema dels llums, és que la pista
d’skatepark ja es va enderrocar, però, en canvi, la pista exterior del poliesportiu encara
no ha substituït el...
Sr. Font: Per no haver de pagar les factures del 2015, com hem hagut de fer aquí amb
unes factures mínimes, si haguéssim hagut de pagar 100.000 euros teníem un problema,
per la qual cosa havíem cregut oportú tornar-la una altra vegada a adjudicar.
Sr. García: Però, en canvi, l’enderroc no es va considera oportú tornar-lo a contractar el
2016.
Sr. Font: L’enderroc l’havíem de fer igual en el moment en què posem en marxa l’altre
skate. No, Premià de Dalt no és tan gran com per tenir dos skates en funcionament.

Sr. García: En això, estem d’acord.
Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs, en aquest punt, donem el Ple per finalitzat.

No havent més assumptes a tractar, l’Alcalde, dóna per finalitzada la sessió, essent les
22 hores del dia 14 de març de 2016, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en dono
fe.
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Sra. Mireia Boté i Massagué

Vist i plau
L’Alcalde

Sr. Josep Triadó i Bergés

