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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. 2).
2. Despatx Oficial.

HISENDA
3. Aprovació del Compte de Gestió de la Recaptació de l’exercici 2015.
4. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals de la
Corporació.
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS
5. Modificació del catàleg de llocs de treball de la Corporació per a l’exercici 2016.
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC
6. Moció del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya per a la creació del
registre de grups d’interès emmarcat en el desplegament reglamentari de la Llei
de transparència, aprovada pel Parlament de Catalunya el 29 de desembre de
2014. (R.E. Núm. 1864, de data 13/04/2016).
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
7. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a la instal·lació de voreres al
tram de la Carretera de Premià de Mar situat al Sud del Pont de l’Autopista. (R.E.
Núm. 1812, de data 11/04/2016).
8. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt de suport als Ajuntaments
investigats per l’Audiència Nacional i al dret a decidir. (R.E. Núm. 1813, de data
11/04/2016).
9. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt de suport a les represaliades
polítiques i als joves encausats pel cas “Quatre Roses”. (R.E. Núm. 1814, de data
11/04/2016).

10. Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt de suport a les mobilitzacions i
referèndums contra la LOMQUE i el 3+2 i en defensa de l’escola pública. (R.E.
Núm. 1859, de data 13/04/2016).
INFORME DE REGIDORIES

HISENDA
-

Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 4 d’abril de 2016, relatiu a
l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini 2017-19 de l’Ajuntament de
Premià de Dalt.

-

Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 29 de febrer de 2016, relatiu a la
Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2015.

PRECS I PREGUNTES

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP

11. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la poca visibilitat existent en
l’encreuament entre el carrer Costa Brava i Avinguda Catalunya. (Pregunta núm.
1, R.E. Núm. 1811, de data 11/04/2016).
12. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a l’estacionament de cotxes en el
carrer Penedès. (Pregunta núm. 2, R.E. Núm. 1811, de data 11/04/2016).
13. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa a la problemàtica dels aparcaments
situats a la Carretera de l’Enllaç, en cas de pluja intensa. (Pregunta núm. 3, R.E.
Núm. 1811, de data 11/04/2016).
14. Pregunta del Grup Municipal del PP relativa als accidents que es produeixen a la
Carretera d’Enllaç, en el tram comprès entre la Carretera dels Sis Pobles i el
Carrer Montseny. (Pregunta núm. 4, R.E. Núm. 1811, de data 11/04/2016).

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

15. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a les dues cartelleres
d’ús públic de la Fàbrica que fa cinc mesos que no hi són. (Pregunta núm. 1, R.E.
núm. 1815, de data 11/04/2016).
16. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa al requeriment de
l’Audiència Nacional per la moció de suport a la declaració del 9N. (Pregunta
núm. 2, R.E. núm. 1815, de data 11/04/2016).
17. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la no retransmissió
dels plens a la ràdio municipal. (Pregunta núm. 3, R.E. núm. 1815, de data
11/04/2016.)
18. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a les emissions de la
ràdio municipal. (Pregunta núm. 4, R.E. núm. 1815, de data 11/04/2016).
19. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la Policia Local.
(Pregunta núm. 5, R.E. núm. 1815, de data 11/04/2016).
20. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la manca
d’informació que l’Ajuntament proporciona a l’oficina d’atenció al ciutadà.
(Pregunta núm. 6, R.E. núm. 1815, de data 11/04/2016).
21. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la no publicació de
les convocatòries de les subvencions a entitats. (Pregunta núm. 7, R.E. núm.
1815, de data 11/04/2016).
22. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a les samarretes “Viu
Premià de Dalt”. (Pregunta núm. 8, R.E. núm. 1815, de data 11/04/2016).
23. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la contractació del
festival Divertit d’enguany. (Pregunta núm. 9, R.E. núm. 1815, de data
11/04/2016).
24. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a la urgència de la
contractació del servei del Divertit. (Pregunta núm. 10, R.E. núm. 1815, de data
11/04/2016).
25. Pregunta del Grup Municipal Crida Premià de Dalt relativa a Donar compte al Ple
del que s’aprova a les Juntes de Govern i per Decret d’Alcaldia (Pregunta núm.
11, R.E. núm. 1815, de data 11/04/2016).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 2).
 Sotmesa l’acta número 2 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat
dels presents sense esmenes.
2. DESPATX OFICIAL.
 No n’hi ha.
HISENDA
3. APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ DE LA RECAPTACIÓ DE L’EXERCICI 2015.
La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent:
“L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha presentat el Compte
de Gestió Recaptatòria corresponent a l’exercici 2015, que recull les liquidacions d’ingrés
per rebut, les liquidacions d’ingrés directe, així com les multes per infraccions de
circulació.
Vistos els informes emesos pel Tresorer i la Interventora d’aquest Ajuntament, es
proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el compte de Gestió de la Recaptació de l’exercici 2015 presentat per
l’Organisme de Gestió Tributària, de les liquidacions d’ingrés per rebut i
liquidacions d’ingrés directe amb les quanties següents:
a. Pendent de cobrament en període voluntari, a 31 de desembre de 2015:
a. Rebuts
57.209,49
b. Liquidacions
171.421,30
b. Pendent de cobrament en període executiu, a 31 de desembre de 2015:
a. Rebuts
909.267,82
b. Certificacions
657.142,62
2. Aprovar el Compte de Gestió de la Recaptació de l’exercici 2015, relatiu a les
multes de circulació imposades per aquest Ajuntament, amb la quantia següent:
a. Pendent de cobrament
94.810,55

3. Comunicar aquest acord a l’ORGT de la Diputació de Barcelona.”

Sr. Costa: Aquest punt relatiu a l’aprovació del compte de Gestió de la Recaptació de
l’exercici 2015, és una mena de foto de les competències delegades a l’Oficina de
Recaptació i Gestió Tributària.
 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.

4. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE LA
CORPORACIÓ.
La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent:
“El RD 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals estableix als seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals.
En concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords de modificació
de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades i les
dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances Fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades.
Vist l’informe tècnic econòmic a que es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladors de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el cost dels serveis i

la previsible cobertura del mateix per la recaptació obtinguda de les tarifes que es
proposen.
Verificat que, en relació a les taxes que es modifiquen, l’import de la recaptació estimada
no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat, conforme al que
preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la memòria del Regidor d’Hisenda i l’informe d’ Intervenció, i en virtut de les
competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 4 de març de 2016, es proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD :
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals, així com el
seu text refós, que a continuació es relacionen:
 O.F. núm. 16 reguladora de la Taxa per prestació de serveis a les Escoles Bressol
Municipals ( Article 7)
 O.F. núm. 17 reguladora de la Taxa per prestació de serveis per ensenyaments
especials a establiments municipals ( Article 6)
 O.F. núm. 19 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’organització
d’espectacles ( Article 6)
 O.F. núm. 30 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial de bens de domini públic
SEGON .- Les modificacions entraran en vigor una vegada aprovades definitivament,
excepte l’O.F. reguladora de la Taxa per prestació de serveis per ensenyaments especials
a establiments municipals que entraran en vigor pel curs escolar 2016-17, mantenint la
seva vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
TERCER.- Exposar al públic els anteriors acords provisionals, així com l'expedient de
modificació de les Ordenances fiscals durant el termini de trenta dies hàbils, comptats
des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la
Província. Així mateix es publicarà anunci al tauler d’anuncis de la Corporació.
Durant el període d'exposició pública de la modificació de les Ordenances, els qui tinguin
un interès directe, en els termes previstos a l'article 18 del RD 2/2004, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats, sense necessitat d'altre acord plenari.
QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província el text dels articles modificats, un
cop transcorregut el període d'exposició pública.”

Sr. Garcia: El nostre Grup Municipal presentarà propostes per a noves modificacions
d’ordenances.

 Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (CiU, PSC, ERC-AM i PP i CRIDA)
dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per
unanimitat dels presents.

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS

5. MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE LA CORPORACIÓ PER A
L’EXERCICI 2016.
La Sra. Secretària dóna lectura de la proposta següent:
“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del 14 de desembre de 2015, va aprovar el
catàleg de llocs de treball d’aquesta corporació per a l’exercici 2016.
Davant la necessitat de procedir a la modificació de l’esmentat instrument d’ordenació
del personal com a requisit previ per adaptar els diferents llocs de treball a la realitat
dels mateixos i als canvis que s’indiquen a continuació:
A) Des de l’Alcaldia s’ha posat de manifest la necessitat d’ampliar les tasques
assignades al lloc de treball núm. 77 d’inspector coordinador via pública, consum i
riscos laborals, el qual, a més a més de les funcions de Cap dels Serveis Municipals
que venia realitzant assumirà funcions en matèria de Seguretat Ciutadana,
Convivència i Ordre Públic.
B) En data 14 de març de 2016, la interventora accidental va emetre informe proposant
que el lloc de treball núm. 25 d’auxiliar administratiu tant en l’organigrama de
l’Ajuntament com la relació de llocs de treball ha de reflectir l’atribució de les
funcions de cooperació i coordinació amb l’Organisme de Gestió Tributària i
dependre orgànica i funcionalment de la Intervenció i de la Tresoreria.
Havent comprovat que la retribució de l’esmentat lloc de treball no s’ajusten a les
funcions efectivament desenvolupades correspon efectuar la corresponent
adequació retributiva.

La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016
estableix en l’article 19.Dos que:
‘En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31
de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del
mismo.’
A l’article 19.Quatre:
‘La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo
previsto en el apartado Dos de este artículo, está integrada por el conjunto de las
retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por
dicho personal en 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de
comparación.’
Atès que l’article 19.Set de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2016 preveu que:
‘Lo dispuesto en los apartados anteriores deben entenderse sin perjuicio de las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número
de festivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos
fijados al mismo.’
Atès que ens trobem davant un dels supòsits d’excepcionalitat previstos en l’article
19.Set de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2016 donat que els increments retributius proposats tenen caràcter singular i
excepcional i venen motivats per la modificació del contingut funcional d’un dels llocs de
treball i la necessitat d’efectuar l’adequació retributiva de l’altre lloc.
Examinats els informes jurídics emesos al respecte i atès que aquest fet suposa la
modificació del catàleg de llocs de treball aprovats pel Ple en la sessió ordinària del 14
de desembre de 2015.
Per tot el que s’ha exposat, de conformitat amb els informes emesos al respecte i d’acord
amb el que disposen els articles 52.2j) i 283 del Reial 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,
29, 31 i 54 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals a Catalunya i, en virtut de les competències que

m’han estat delegades per decret de l’Alcaldia de data 23 de juny de 2015, es proposa al
Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
1. MODIFICAR el catàleg de llocs de treball d’aquesta Corporació, per a l’exercici 2016,
en el sentit de fer constar que, a partir del 10 de maig de 2016, els llocs de treball que
es relacionen a continuació passen a tenir les retribucions i els complements anuals
que es detallen a continuació a l’efecte d’adaptar les retribucions del personal
afectat al contingut del lloc de treball:

Denominació del Lloc de Treball
77 Inspector Coordinador Via Pública
25 Auxiliar Administratiu

CD
22
00

Retribució
20.244,76 €
8.462,34 €

C. Específic/Millora
27.710,62 €
12.627,02 €

2. COMUNICAR el present acord al departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya en el termini de 30 dies comptats a partir
de la data de la seva aprovació.
3. NOTIFICAR el present acord als representants del personal funcionari i laboral
d’aquesta corporació.”
Sr. Font: En relació a l’auxiliar administrativa, la Sra. Maria del Mar Fernández, a
l’Ajuntament de Premià de Dalt no pot ser que hi hagi una sola persona que estigui
cobrant per sota de la resta, i en aquest cas, doncs se li retribuirà el mateix sou que té
la resta del personal.
I en relació a l’Inspector Coordinador de Via Pública, el Sr. Àngel Matías López, és un
reforç a la Policia Local, qui ara també farà tasques de suport al capdavant de la
Prefectura d’aquest cos de seguretat.
Sr. Alcalde: Molt bé. Hi ha intervencions?
Sr. Batlle: Sí, be. En el tema del cas de de la Maria del Mar em sembla correcta la solució.
I, pel tema de la Policia, nosaltres creiem que hi ha certes mancances que són de gestió,
que s’haurien de millorar, però nosaltres fem un vot de confiança, doncs, que aquestes
coses passin a millor vida.
L’acceptació del Matías.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Alguna intervenció més?

Sr. García: No, simplement afegir que desitjar la recuperació del sergent.
Sr. Alcalde: Malauradament, en els darrers temps, la Policia ha tingut mala sort, doncs,
en forma de salut. Jo, d’es d’aquí, reconèixer i fer una valoració molt positiva de la
trajectòria d’en Matías, persona dedicada vint-i-quatre hores a l’Ajuntament i crec que
és un repte. Doncs, bé, una persona capacitada a nivell de seguretat, via pública,
coneixements legals, doncs, bé, que ens pot ajudar i jo agrair, doncs, que vam agafar
aquest compromís, perquè el que hem fet és apostar per la gent de la casa, apostem per
la gent de la casa més que, doncs, fer segons quins fitxatges i sempre que hem apostat
per gent de la casa ens ha funcionat bé i crec que tindrem una aposta segura.
Agrair, doncs, que hagi agafat el repte i desitjar-li molta sort i els encerts segur que els
tindrà.
Bé, passem a aprovació.
 Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (CiU, PSC, ERC-AM i PP i CRIDA)
dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per
unanimitat dels presents.

MOCIONS
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC
6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA PER A LA
CREACIÓ DEL REGISTRE DE GRUPS D’INTERÈS EMMARCAT EN EL DESPLEGAMENT
REGLAMENTARI DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA, APROVADA PEL PARLAMENT DE
CATALUNYA EL 29 DE DESEMBRE DE 2014. (R.E. NÚM. 1864, DE DATA 13/04/2016).
La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent:
“Atès que el desembre de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar llei de
transparència, una eina pionera a tot l’estat espanyol, i que esdevé, entre altres, una
mesura més per combatre la corrupció a les administracions públiques, i promoure la
transparència d’actuacions, garantint l’accés a la informació pública, establint mesures
de bon govern i aconseguir un govern obert.

ATÈS que en el marc d’aquesta Llei es contempla el desplegament del Registre de grups
d’interès en els seus articles 45 a 53 (article 3,1,b.c), i que té com a finalitat la
inscripció i el control de les persones i organitzacions que treballen per compte propi i
participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques en defensa d’interessos
propis, de terceres persones o d’organitzacions.
ATÈS que el que es persegueix en el Registre de grups d’interès és donar coneixement
públic de les persones que realitzen l’activitat d’influència o intermediació, davant de qui
les exerceixen, amb quins mitjans i resultats, i el codi ètic que les vincula per poder
desenvolupar-les d’acord amb la Llei.
ATÈS que cada ens local així com els organismes i ens públics, les societats amb
participació majoritària o vinculades, les fundacions del sector públic, les entitats de
dret públic dependents o vinculades amb les administracions locals, ha de tenir un
registre de grup d’interès propi.
ATÈS que és responsabilitat de cada ens local l’obligatorietat d’incorporar en el seu
registre, les dades que s’hi han d’incloure d’acord amb la llei, sens perjudici que
l’Administració de la Generalitat en faci una gestió centralitzada.
ATÈS que el Registre de grups d’interès està vigent a Catalunya des del passat dia 1
d’octubre de 2015.
ATÈS que a l’àmbit local les obligacions de transparència (Títol II de la Llei) es podien
implementar fins l’1 de gener de 2016, data que ja hem sobrepassat amb escreix.
ATÈS que el Registre de grups d'interès s’ha de regular mitjançant una ordenança o
reglament, d'acord amb les previsions de la Llei 19/2014.
És per tot el que hem exposat que proposem al Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Iniciar la tramitació per l’elaboració de l’ordenança o reglament per regular el
Registre de grups d’interès.
SEGON.- Iniciar la tramitació per la creació del Registre de grups d’interès.
TERCER.- Adequar els llocs web i portals de transparència, i facilitar l’accés a les dades
sobre el Registre de grup d’interès de naturalesa local.”
Sr. Alcalde: Si voleu afegir més informació?
Sr. Cases: Sí. Bé, serà per contextualitzar la moció mateixa. Aquesta moció és oportuna.
Com tothom sap, el desembre del 2014 es va aprovar una llei de transparència pel

Parlament de Catalunya. Aquesta llei de transparència contempla el desplegament del
Registre de Grups d’Interès. Els ajuntaments teníem, aproximadament, de desembre del
2015 a gener del 2016 per poder elaborar el Registre de grups d’interès i, per tant, doncs,
per això presentem aquesta moció, és bo que hi comencem a pensar, és bo que fem
aquest pas endavant per tal, doncs, de poder adequar-nos a la llei i a la normativa que,
com llegia la Secretària, els acords són els que són, no?
Per tant, doncs, per això presentem la moció i esperem rebre el suport dels grups
municipals.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Més intervencions?
Sr. Ruffo: Sí. bé, bona nit. Nosaltres, com hem anat fent des de l’inici de la legislatura
fins avui i continuarem fent, tot el que sigui transparència i complir la llei, tal com diu
aquesta moció, doncs, votarem a favor d’aquesta moció i de les següents que vinguin.
Sr. García: Bé, no ens enrotllarem. Simplement, això, estem totalment d’acord en què
hi ha d’haver més transparència i, en aquest cas, doncs, s’ha de complir amb la llei; per
tant, quan abans puguem fer aquest registre, més bo per a tota la ciutadania.
Sr. Tintoré: Bona nit. Òbviament, també votarem a favor. És obligació de llei i, a més a
més, som un ajuntament 100 % transparent i, per tant, ens afegim a la moció.
Sr. Alcalde: Molt bé. Em sembla que estem tots d’acord, no?, amb aquesta moció?

 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 moció presentada per unanimitat dels presents en tots
els seus punts.

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

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
VORERES AL TRAM DE LA CARRETERA DE PREMIÀ DE MAR SITUAT AL SUD DEL PONT
DE L’AUTOPISTA. (R.E. NÚM. 1812, DE DATA 11/04/2016).

La Sra. Secretària dóna lectura de la següent moció:
“Atès que:
1) La BV-5024, anomenada carretera de Premià de Mar en el tram que passa per
Premià de Dalt, disposa actualment de vorera en una part del seu recorregut pel
nostre municipi. Però no en té en cap dels dos costats en la part que hi ha al sud
del pont de l’autopista (on fins arribar al Camí del Mig pertany al terme municipal
de Premià de Dalt).
2) Disposar de voreres en aquest tram on no n’hi ha, en milloraria la mobilitat i
accessibilitat, permetent-hi el pas de manera segura i còmoda a totes les
persones.
Per això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA, de conformitat amb els
serveis tècnics municipals, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
1) Procedir als tràmits necessaris per a demanar a la Diputació la instal·lació de
voreres en el tram de la carretera de Premià de Mar situat al sud del pont de
l’autopista.
2) Demanar a l’Ajuntament de Premià de Mar que estudiï procedir també als tràmits
necessaris per a demanar la instal·lació de vorera en el tram situat a continuació,
ja en el seu terme municipal, en el costat que no en té.
Adjuntem plànols de la zona corresponent.”
Sr. García: Simplement, retirarem la moció pels motius que l’equip de Govern ens han
explicat abans de la Junta de Portaveus, avui mateix. Però, bé, com a mínim, en parlem
i que quedi el tema explicat.
Sr. Tintoré: Bé, simplement comentar, com ja havíem dit a la Junta de Portaveus, doncs,
que s’ha parlat amb el regidor responsable de Premià de Mar, la Diputació ha entrat un
projecte a finals del mes de febrer en el qual, doncs, inclouen modificacions en tot aquell
tram inclòs en una rotonda i, per tant, no és tan fàcil d’estudiar-ho i d’executar-ho i, com
que afecta tota la zona i encara no tenim el projecte, doncs, al 100 % definit com
quedarà, doncs, agrair que es deixi sobre la taula, perquè sí que ens trobaríem amb una
cosa que segurament la farien ells mateixos.
Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs, es retira.
Dir que, normalment, les carreteres de la Diputació per les voreres normalment les ha
d’assumir l’Ajuntament, no? Aquí hem aconseguit en el tram de Premià de Dalt, doncs,

de Castelldaura i de més amunt, fins a diversos pobles fer-ho pràcticament sense cost
per a l’Ajuntament, via acords amb la diputació o amb els propietaris de Castelldaura,
quan van fer les reformes, les van fer, doncs, condicionades a les obres i no ens va costar
diners.
Per tant, la deixem pendent i esperem més informació de Premià de Mar per poder,
doncs, tenir aquesta rotonda.
 S’acorda per unanimitat dels presents, RETIRAR LA MOCIÓ presentada.

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT DE SUPORT ALS
AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER L’AUDIÈNCIA NACIONAL I AL DRET A DECIDIR. (R.E.
NÚM. 1813, DE DATA 11/04/2016).
La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent:
“Atès que:
El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret
Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets
Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en
l’article 1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest
dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu
desenvolupament, econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat doncs són
dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com a
subjecte indiscutible de dret.
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers
anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma
majoritària, el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la
voluntat de recolzar l’exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de Catalunya,
mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es
va reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada,
el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI sobre
l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27
de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores
d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus

plens. Una manifestació política, una expressió plenament legítima. El món local és
sobirà i ha de poder expressar-se amb llibertat.
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus
regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per
investigar l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de
Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana.
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies
per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels
nostres Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central
d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la
Resolució del 9N del Parlament de Catalunya.
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De
la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a
constitutiu dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del
Parlament per part dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa
fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el
Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté oberts tres
procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les
mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país
que han aprovat mocions de suport per tal que li aportin tota mena d’informació.
En relació als antecedents exposats, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
1) Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Premià de Dalt als requeriments enviats per
ordre de l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments
catalans per haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del
Parlament de Catalunya.
2) Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser
encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el
dret fonamental a la lliure expressió.
3) Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les
institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels
ajuntaments entesos com l’Administració més propera a la ciutadania.

4) Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les
persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i veïnes
de Premià de Dalt a participar-hi.
5) Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes (AMI, ACM i
FMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern
d’Aragó, i als governs de l’estat espanyol i francès.”
Sr. Alcalde: Voleu afegir alguna cosa? O passem a intervencions?
Sr. Batlle: Bé, entenem que el dret a l’autodeterminació és un dret fonamental
reconegut en l’àmbit internacional. A la moció, posàvem com a exemple el Pacte
internacional dels drets civils i polítics per les Nacions Unides, on diu que tots els pobles
tenen dret a l’autodeterminació. Aquest pacte ha estat ratificat per l’Estat espanyol i
l’Estat francès i, com a conseqüència, entenem que nosaltres, Catalunya, com a poble
dintre de l’Estat espanyol, doncs, tenim dret a aquest dret, no?
Per aquest motiu, com molts sabeu, ja fa tres, quatre anys, doncs, que a Catalunya la
gent s’ha mobilitzat, ha sortit al carrer i no només la gent, sinó que el Parlament de
Catalunya ha expressat, en la seva majoria parlamentària, en nombroses ocasions, el
reconeixement de la determinació dels pobles i, a conseqüència del resultat, encara que
a alguns no els agradi, de les urnes del 27 de setembre, doncs, el Parlament de Catalunya
va aprovar la resolució sobre l’inici d’un procés polític cap a la república catalana.
Per donar suport a aquesta declaració que va fer el Parlament, s’han adherit uns trescents ajuntaments que van presentar en diverses mocions en suport, no?, al Parlament
de Catalunya.
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i també altres àmbits judicials evidentment
polititzats, han iniciat una persecució contra els nostres Ajuntaments i els nostres
regidors. A tot això, cal sumar que l’Audiència Nacional ha obert una acusació contra
l’AMI i altres associacions perquè siguin investigades.
L’obsessió de la Fiscalia no arriba aquí i, des de Madrid, doncs, el senyor Ismael Moreno,
que, si alguns no saben qui és, és el famós magistrat dels titellaires de Madrid, tot aquest
tema polèmic; doncs, ara està demanant als Cossos de Seguretat de l’Estat que arribin a
cada Ajuntament amb els Mossos i cada Ajuntament faci entrega de les actes i de quins
regidors han votat a favor de les mocions, no?

Entenem que això és una persecució clarament a l’independentisme, a part que aquest
mateix personatge segueix tenint oberta, una acusació contra l’Ajuntament de Vic, de
Deltebre i de Berga.
Nosaltres creiem que, i ja ho hem dit moltes vegades, creiem que la independència,
perquè sigui possible, estrictament ha de portar la desobediència i, per tant, la moció va
una mica en suport a tots aquells regidors i regidores que poden estar acusats per l’Estat
espanyol i la justícia polititzada de l’Estat espanyol.
Sr. Alcalde: Més intervencions? Partit Popular.
Sr. Ruffo: Sí. Gracias, Alcalde. Pues, nosotros, por razones obvias, vamos a votar en
contra de esta moción, como ya seguramente se esperaba, más que nada porque fue
este grupo el que, en su día, cuando se quería aprobar la moción, previamente, avisó de
que se podía constituir un delito penal y, bueno, pues, nosotros así lo creímos y así
informamos a la Delegación del Gobierno, aquí, de Barcelona porque se había aprobado
esta moción. Por lo tanto, este es el primer argumento que vamos a votar en contra.
Pero, leyendo un poco la moción, y ya decimos que no vamos a debatir a partir de hoy
más mociones que nada tengan que ver con el municipio porque perdemos tiempo para
otros temas, ni hablan del derecho a la autodeterminación. Y es absurdo hablar de
autodeterminación cuando se trata de un territorio, Cataluña, perteneciente a un país
democrático, España, que forma parte de la Unión Europea. Es absurdo por una simple
razón, la Unión Europea en ningún momento, jamás, acepta a países que no son
democráticos, que es el argumento mayoritario del independentismo catalán, el de la
España antidemocrática, el de la España, pues, opresora.
En esta moción también se habla de las Naciones Unidas. Si no se limitaran a coger el
correo que le ha llegado al partido, a copiarlo y a entregarlo en Registro y se leyeran
realmente la información que pone en la moción, pues, seguramente, la hubieran
presentado, seguramente, que sí, pero no hubieran puesto, pues, lo de las Naciones
Unidas, porque si nos vamos a la resolución de la ONU de 1970, que yo, pues, me la he
leído, me aburro mucho y me la he leído, dice a grandes rasgos que solo las colonias y
los pueblos oprimidos no representados en una democracia pueden acogerse a ese
derecho de la autodeterminación, nada que ver con lo que ustedes dicen; por lo tanto,
creemos que no hace referencia lo que están diciendo aquí de las Naciones Unidas.
Por todo esto y por también ya por puntualizar, no creo que le importe mucho al
Gobierno de Aragón, creo que tienen problemas con que se apruebe esta moción, no
creo que los funcionarios de este ayuntamiento tengan que perder el tiempo enviando

notificaciones a Aragón o al Gobierno de Francia, que también tienen otros problemas
y, seguramente, ni se lo leerán.
Por lo tanto, vamos a ser serios y a trabajar en lo que realmente tenemos que trabajar.
Gracias.
Sr. Alcalde: Més intervencions?
Sra. Fernández: Bona tarda. A veure, nosaltres creiem que fer servir els tribunals no és
la millor manera d’encarar la situació que vivim a Catalunya, però sí que serem
coherents amb la línia que hem mantingut fins ara amb tot el tema del procés
d’independència i respectant les diferents sensibilitats de les persones que
representem, votarem abstenció.
Sr. Tintoré: Bona nit. Nosaltres la votarem a favor.
Sr. Alcalde: Bé, només puntualitzar que nosaltres, concretament ara estem investigats
per dos jutjats ja, o sigui ja és el segon que investiga. El primer va ser crec que el jutjat
número 5, que va fer em sembla que va ser Sant Cugat, Girona i Premià de Dalt, és clar,
els pobles més importants del país, suposo perquè van fer referències. Hem de recordar
que vam votar la moció, doncs, consensuada, la que va votar tant l’ANC com l’Associació
Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència i, bé, doncs, jo
crec que investigar aquests Ajuntaments per un tema de suport i de declaració
d’intencions em sembla fora de lloc.
Bé, doncs, per part nostra, ja ho dic, ho votarem a favor, no perquè ho diem, sinó perquè
ho fem.

 Sotmesa la moció a votació, per 12 vots a favor (CiU, ERC-AM i CRIDA), 2 vots en
contra (PP) i 3 abstencions (PSC) 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.

9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT DE SUPORT A LES
REPRESALIADES POLÍTIQUES I ALS JOVES ENCAUSATS PEL CAS “QUATRE ROSES”. (R.E.
NÚM. 1814, DE DATA 11/04/2016).

Sr. García: Volíem demanar si la podria llegir la persona que ha vingut en representació
del grup de suport d’aquest cas, si podien ser ells els que presentessin la moció.
Sra. Secretària: El que és la proposta d’acord, la lectura, l’ha de fer la Secretària de la
corporació, d’acord?
Sr. García: Dels acords, sí, però de la part expositiva?
Sra. Secretària: És part del cos del text de la proposta, d’acord? Si de cas, en el torn de
precs i preguntes, si volen manifestar alguna cosa respecte de la moció, potser serà el
moment.
Sr. García: És el que vam fer amb altres mocions que les presenta una entitat; per tant,
en aquest cas, és una entitat que és el Grup de Suport Quatre Roses dins de la xarxa de
solidaritat per a les encausades. Per tant, tenen el dret poder-la presentar. La part
expositiva, sí.
Sra. Conesa (representant del grup de suport del cas quatre roses): Jo sóc la mare de
dos dels encausats dels “Quatre Roses” i suposo que la majoria de vosaltres ja sabeu el
que va succeir aquella setmana a Barcelona, al barri de Sants, durant el desallotjament
del centre social Can Vies.
Aleshores, va ser un dilluns, el 26 de maig del 2014. Es varen cometre, doncs, moltes
detencions de forma arbitrària, el mateix va passar el dimarts i, aleshores, el dimecres
es va convocar una casserolada, doncs, com a acte de rebuig a les detencions de forma
arbitrària.
Aquell dia hi van assistir els meus dos fills, des d’Arenys de Munt, i bé, no van ni arribar
ni al lloc on estava convocada la concentració, perquè, quan van arribar a Sants, tot eren
corredisses amunt i avall i, aleshores, la por i el pànic quan estàs en una situació
d’aquestes van fer que volguessin marxar i van intentar trobar alguna boca de metro o
algun autobús que els pogués portar cap a casa.
El que va passar és que, doncs, bé, un furgó els va bloquejar per un costat, un altre per
un altre i, aleshores, en aquell carrer, per això són quatre roses, es van trobar dos joves
més. Dels furgons van sortir tots els mossos, em sembla que set de cada furgó i els van
començar a apallissar.
Evidentment, quan et detenen, s’inicia un procés judicial en el qual la Fiscalia presenta,
doncs, una sèrie de càrrecs. En ser torturats, a un dels dos fills li van obrir el cap, li van
haver de posar grapes de sutura, doncs, i els altres dos joves també, el gran no, perquè

va quedar protegit pels altres tres, doncs, es va presentar una denúncia per
maltractaments.
Aquesta denúncia, el jutge, a l’hora de valorar tots els fets que presentava l’advocat,
doncs, va veure que hi havia indicis de tortura i maltractaments per parts dels Mossos i
la denúncia no s’arxiva, sinó que tira endavant i hi ha set mossos que aniran a banqueta
per maltractaments.
Quina és la sorpresa? Que la via judicial normal, en el cas de la denúncia als quatre joves,
no va seguir la via normal, sinó que la Generalitat es va presentar com a acusació
particular demanant set anys de presó. Segons l’advocat, és un cas únic... O sigui, la
Generalitat es presenta moltes vegades en casos que diuen que és per malmesa de
material públic i tal, però mai supera el que una fiscalia demana. Fiscalia demana un any
i mig i Generalitat set. Segons l’advocat, és un cas únic i suposadament és pel fet que
nosaltres hem comentat que era per maltractes.
Bé, la qüestió és aquesta. Aquesta moció ja s’ha presentat a diversos ajuntaments –
Arenys de Munt, Arenys de Mar, Sant Cebrià, Mataró–, ha sigut aprovada i la valoració
de l’advocat és que el fet que municipis i a nivell polític s’estigui donant suport és molt
important, no a nivell judicial, perquè, evidentment, el criteri del jutge és ja en funció
als fets que es presentin, sinó a nivell social.
I, bé, aquí està la narració dels fets i tal com està la situació actualment.
Per mi, l’última cosa és que aquesta setmana es presentava a tres municipis més, Premià
de Mar, Masnou, la setmana que ve a Argentona i el divendres a Tarragona també.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Moltes gràcies.
Passem a llegir la part, doncs, d’acords. La part només d’acords.
La Sra. Secretària dóna lectura de la moció següent:
“Atès que:
Els Països Catalans estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb efectes
molt durs per al conjunt de la població. Malgrat això, cap dels responsables d’aquesta
crisi ha assumit cap mena de responsabilitat política o penal. Tothom pot veure com ni
els banquers que han especulat de forma fraudulenta, ni els polítics acusats de corrupció,
han patit una persecució tan dura per part de les institucions judicials com l’han patit
altres sectors socials.

Actualment mig milió de catalans són a les llistes de l'atur, l’habitatge és inassequible
per a molta gent, els escàndols bancaris i els desnonaments per impagament de les
hipoteques neguen el dret a un habitatge digne... La llista de greuges és llarga perquè
tot un seguit de drets socials, democràtics i laborals, aconseguits gràcies a la lluita i
reivindicacions de moltes generacions, s'estan perdent a marxes forçades.
Les conseqüències d’aquesta crisi econòmica i social també recauen especialment, en els
i les nostres joves, (un 47,15 d’atur juvenil) col·locant-les en situació de vulnerabilitat
amb escasses expectatives de millora. Davant d’aquesta situació, els nostres fills i filles
surten al carrer per manifestar la seva disconformitat de la mateixa manera que en el
seu moment ho fèiem moltes de nosaltres.
En canvi, la repressió policial i judicial s’ha incrementat de forma considerable contra
totes aquelles persones i organitzacions que es mobilitzen i lluiten contra la pèrdua dels
nostres drets nacionals i socials. En són testimonis les víctimes de la repressió per l’efecte
Can Vies i per altres causes originades en el marc de la dissidència, com la vaga del 29M
o la del 14N del 2012, entre altres.
Recentment, el que els succeeix a dos joves veïns d’Arenys de Munt és prova de la
impunitat amb què actuen les forces de seguretat, efectuant detencions aleatòries i
arbitràries i maltractaments diversos.
El 28 de maig del 2014 l’Albert i el Carles Escrig Conesa es dirigien a una manifestació
pel desallotjament de Can Vies. S’havien produït alguns incidents entre manifestants i
agents de policia que van motivar diverses càrregues policials. Quan arribaven, tard,
prop de la zona del conflicte van veure com diverses persones venien corrent perseguides
per diverses furgonetes dels Mossos d’Esquadra, davant el temor a noves càrregues
també van marxar del lloc corrent. Més endavant els van tallar el pas a ells i a dos joves
més, l’Adrià i en Joan, veïns de Barcelona i van quedar rodejats. Van ser insultats i
colpejats (l’Albert va necessitar 7 grapes de sutura al cap i altres ferides que acrediten
els metges i que no van ser tractades fins més 3 hores més tard).
Els joves van estar detinguts 3 dies i dues nits i els fets que descriuen en les seves
declaracions són plens d’humiliació i dolor i no tenien altre objectiu que causar-los-hi
por, afectant la seva integritat física i psíquica.
Les famílies afectades van presentar una querella judicial per aquests maltractaments i
actualment els judicis estan en procés.
El 29 de juliol de 2015, a la família Escrig Conesa se li va comunicar que la Generalitat de
Catalunya sol·licitava una condemna de 7 anys de presó per a l’Adrià, en Joan, en Carles
i l’Albert. Una acusació del tot desproporcionada que l’advocat dels afectats considera

que és una mesura política, ocasionada per la querella que ells van presentar. Cal afegir
que en el cas ja s’hi persona la Fiscalia de l’Estat, que sol·licita una pena d’entre any i
mig i tres de presó pels joves, i que l’Ajuntament de Barcelona s’ha retirat de l’acusació
particular.
Considerem que el fet que en les causes judicials que segueixen el seu procés en les quals
la fiscalia ja hi actua d’ofici, es personi, a més, la Generalitat de Catalunya com a part
demandant, endurint les acusacions, vol servir d’escarment, generar por i coartar el dret
de les persones i els sectors socials que lluiten per una societat més justa.
Constatem també que aquest fet comporta un alt cost econòmic i psicosocial tant per als
i les joves encausades com als seus familiars i l’entorn social.
Ens trobem en un moment crucial en la història dels Països Catalans. Les passades
eleccions del 27 de setembre a Catalunya han fet néixer expectatives de canvi que
exigeixen noves maneres de fer per un país radicalment democràtic i profundament
compromès amb les persones i els seus drets.
Amb aquesta voluntat constructiva però sense deixar de denunciar amb contundència el
tracte ignominiós que reben les encausades pel seu activisme social.
Atesa la necessitat de fer costat als nostres fills i filles, als i les nostres joves i a totes
aquelles persones que legítimament exerceixen el seu dret fonamental a la protesta, la
dissidència i les reivindicacions socials i democràtiques.
Pels motius exposats, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
1) Demanar a la Generalitat de Catalunya que es retiri com a part acusatòria en
aquest cas, i en general en els processos judicials a persones imputades per
dissidència i activisme polític.
2) Demanar a les autoritats policials de les administracions autonòmiques i estatals
que aturin la repressió indiscriminada i arbitrària contra aquells sectors socials
que lluiten per una societat més justa.
3) Demanar a la Generalitat de Catalunya que realitzi un seguiment i control
exhaustius dels procediments i protocols dels cossos policials en les seves
actuacions.
Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al govern de l’Estat espanyol, a
la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes i al Grup de Suport Quatre Roses.”

Sr. Alcalde: Bé, intervencions.
Sr. García: Volíem afegir una cosa, perdó. És que ho hem comentat abans i ho hem
comentat en un correu, però n’havíem parlat amb la Secretària, que havíem proposat,
per facilitar l’aprovació de la moció, en el primer punt dels acords, deixar-ho simplement
en la primera frase abans de la coma, que parla específicament d’aquest cas i hi anirà la
part que parlava en genèric, simplement.
La Secretària: El punt número 1 quedaria: “Demanar a la Generalitat de Catalunya que
es retiri com a part acusatòria en aquest cas.”
Sr. García: Exacte.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Bé, intervencions?
Sr. Ruffo: Sí. Bé, nosaltres, ràpidament. Gràcies per l’exposició dels fets, però no farem
ni de jutge ni direm si la Policia actua bé, actua malament; per tant, això ja té una via i
hi votarem en contra.
Sr. Alcalde: Molt bé. Més intervencions.
Sra. Fernández: Sí. Bona tarda. Agrair també a la senyora l’explicació i les informacions
que ha donat i que ens havia fet arribar aquesta informació abans.
A veure, nosaltres votarem a favor de la moció, tot i que creiem que ens faltarien
elements de judici per valorar tota la situació, però sí que creiem que hi ha una
diferència i una cosa molt estranya que la Fiscalia demani un any i mig de presó i la
Generalitat en demani set, creiem que és una cosa estranya i està a fora de lloc i que, a
més, creiem que és una pena excessiva, que es passa una mica.
També sí que ens agradaria preguntar-vos si el vostre grup parlamentari ha presentat
aquesta moció al Parlament de Catalunya, perquè, segurament, allà és més eficaç
presentar-ho i demanar, potser, la compareixença del conseller d’Interior perquè doni
explicacions i expliqui una mica més perquè la Generalitat es persona en aquest cas i
demana aquesta pena tan diferent de la pena que demana la Fiscalia.
En tot cas, sempre, i defensant la llibertat d’expressió i la llibertat de protesta i de
manifestar-se, nosaltres, com hem dit, votarem a favor de la moció.
Sr. Font: Aquí, doncs, creiem que havent tret la part aquesta que heu tret ara, nosaltres,
Esquerra Republicana també la votarà a favor perquè trobem molt dur el que ha passat
en aquest cas, no en altres casos, perquè, a vegades, les coses no són tan clares ni tan

fosques. A veure, això el jutge, al final, acabarà decidint qui té la raó i qui no la té, no?
Però nosaltres, des d’aquí, aquesta la votarem a favor.
Sr. Tintoré: Sí. Bona nit. Primer de tot, lamentar aquesta moció, sobretot, amb el tema
que és. A vegades i puntualment, molt puntualment, doncs, hi ha accions una mica
abusives, segurament, doncs, aquesta és una d’elles. No obstant això, els nostres cossos,
la veritat, que la feina que fan diària, segur que la fan molt millor i no es veu tant.
Nosaltres, finalment, ens abstindrem, bàsicament perquè, bé, no per anar en contra ni
dels detinguts ni dels familiars, ni molt menys, però bàsicament perquè entenem que ja
hi ha jutges, i que l’Ajuntament, doncs, no ha de fer de jutge ni de declinar-se ni cap a
un costat ni cap a l’altre. Però, un cop, doncs, rebuda la informació i, sobretot, doncs,
escoltant la familiar, doncs, el nostre grup, finalment, farà abstenció.
Sr. Alcalde: Bé, i desitjar que tot tingui un bon final i si, realment, doncs, això ha passat,
els mossos, que deuen ser uns concrets, perquè el cos, en general, defensem, però que
tingui, doncs, el seu judici, que els seus fills si, verdaderament, al final, doncs, no van fer
re quedin absolts i desitgem el millor dels finals possibles.
Sr. Batlle: Nosaltres voldríem donar les gràcies a la Rosa i al grup de suport per tota la
feina feta. Afegir la informació que l’Ajuntament de Barcelona també s’ha fet com a
acusació i que, ja que anem a fer un país nou, doncs, el millorem cap a una policia
realment cívica i de les persones.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé.
Sr. García: Simplement, agrair, perquè tampoc sabíem, finalment, què votaria cada grup,
agrair les abstencions i els vots a favor.
I una cosa més. Ja que ens ho havia preguntat el PSC, precisament, intentarem preguntar
sobre això, sobre si la CUP pot portar aquest tema a nivell del Parlament; entenem que
sí i ho demanarem.
Sra. Conesa: Bé, agrair, doncs, l’escolta i els vostres vots a favor i abstenció. Referit a
Interior, és una cosa que podem dir que Interior ens va reunir i ens va dir que si nosaltres
ens retiràvem, ell es retirava. Bé, és una informació que no m’agrada donar, però penso
que cal dir les coses tal com són.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé.

 S’aprova per unanimitat la incorporació de l’esmena abans citada, passant a tenir
la moció el redactat que és transcriu íntegrament a continuació:
“Atès que:
Els Països Catalans estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb efectes
molt durs per al conjunt de la població. Malgrat això, cap dels responsables d’aquesta
crisi ha assumit cap mena de responsabilitat política o penal. Tothom pot veure com ni
els banquers que han especulat de forma fraudulenta, ni els polítics acusats de corrupció,
han patit una persecució tan dura per part de les institucions judicials com l’han patit
altres sectors socials.
Actualment mig milió de catalans són a les llistes de l'atur, l’habitatge és inassequible
per a molta gent, els escàndols bancaris i els desnonaments per impagament de les
hipoteques neguen el dret a un habitatge digne... La llista de greuges és llarga perquè
tot un seguit de drets socials, democràtics i laborals, aconseguits gràcies a la lluita i
reivindicacions de moltes generacions, s'estan perdent a marxes forçades.
Les conseqüències d’aquesta crisi econòmica i social també recauen especialment, en els
i les nostres joves, (un 47,15 d’atur juvenil) col·locant-les en situació de vulnerabilitat
amb escasses expectatives de millora. Davant d’aquesta situació, els nostres fills i filles
surten al carrer per manifestar la seva disconformitat de la mateixa manera que en el
seu moment ho fèiem moltes de nosaltres.
En canvi, la repressió policial i judicial s’ha incrementat de forma considerable contra
totes aquelles persones i organitzacions que es mobilitzen i lluiten contra la pèrdua dels
nostres drets nacionals i socials. En són testimonis les víctimes de la repressió per l’efecte
Can Vies i per altres causes originades en el marc de la dissidència, com la vaga del 29M
o la del 14N del 2012, entre altres.
Recentment, el que els succeeix a dos joves veïns d’Arenys de Munt és prova de la
impunitat amb què actuen les forces de seguretat, efectuant detencions aleatòries i
arbitràries i maltractaments diversos.
El 28 de maig del 2014 l’Albert i el Carles Escrig Conesa es dirigien a una manifestació
pel desallotjament de Can Vies. S’havien produït alguns incidents entre manifestants i
agents de policia que van motivar diverses càrregues policials. Quan arribaven, tard,
prop de la zona del conflicte van veure com diverses persones venien corrent perseguides
per diverses furgonetes dels Mossos d’Esquadra, davant el temor a noves càrregues
també van marxar del lloc corrent. Més endavant els van tallar el pas a ells i a dos joves
més, l’Adrià i en Joan, veïns de Barcelona i van quedar rodejats. Van ser insultats i

colpejats (l’Albert va necessitar 7 grapes de sutura al cap i altres ferides que acrediten
els metges i que no van ser tractades fins més 3 hores més tard).
Els joves van estar detinguts 3 dies i dues nits i els fets que descriuen en les seves
declaracions són plens d’humiliació i dolor i no tenien altre objectiu que causar-los-hi
por, afectant la seva integritat física i psíquica.
Les famílies afectades van presentar una querella judicial per aquests maltractaments i
actualment els judicis estan en procés.
El 29 de juliol de 2015, a la família Escrig Conesa se li va comunicar que la Generalitat de
Catalunya sol·licitava una condemna de 7 anys de presó per a l’Adrià, en Joan, en Carles
i l’Albert. Una acusació del tot desproporcionada que l’advocat dels afectats considera
que és una mesura política, ocasionada per la querella que ells van presentar. Cal afegir
que en el cas ja s’hi persona la Fiscalia de l’Estat, que sol·licita una pena d’entre any i
mig i tres de presó pels joves, i que l’Ajuntament de Barcelona s’ha retirat de l’acusació
particular.
Considerem que el fet que en les causes judicials que segueixen el seu procés en les quals
la fiscalia ja hi actua d’ofici, es personi, a més, la Generalitat de Catalunya com a part
demandant, endurint les acusacions, vol servir d’escarment, generar por i coartar el dret
de les persones i els sectors socials que lluiten per una societat més justa.
Constatem també que aquest fet comporta un alt cost econòmic i psicosocial tant per als
i les joves encausades com als seus familiars i l’entorn social.
Ens trobem en un moment crucial en la història dels Països Catalans. Les passades
eleccions del 27 de setembre a Catalunya han fet néixer expectatives de canvi que
exigeixen noves maneres de fer per un país radicalment democràtic i profundament
compromès amb les persones i els seus drets.
Amb aquesta voluntat constructiva però sense deixar de denunciar amb contundència el
tracte ignominiós que reben les encausades pel seu activisme social.
Atesa la necessitat de fer costat als nostres fills i filles, als i les nostres joves i a totes
aquelles persones que legítimament exerceixen el seu dret fonamental a la protesta, la
dissidència i les reivindicacions socials i democràtiques.
Pels motius exposats, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
1) Demanar a la Generalitat de Catalunya que es retiri com a part acusatòria en aquest
cas.

2) Demanar a les autoritats policials de les administracions autonòmiques i estatals que
aturin la repressió indiscriminada i arbitrària contra aquells sectors socials que lluiten
per una societat més justa.
3) Demanar a la Generalitat de Catalunya que realitzi un seguiment i control exhaustius
dels procediments i protocols dels cossos policials en les seves actuacions.
Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al govern de l’Estat espanyol, a
la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes i al Grup de Suport Quatre Roses.”

 Sotmesa la moció a votació, per 7 vots a favor (PSC, ERC-AM i CRIDA), 2 vots en
contra (PP) i 8 abstencions (CIU) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria
simple dels presents.

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT DE SUPORT A LES
MOBILITZACIONS I REFERÈNDUMS CONTRA LA LOMQUE I EL 3+2 I EN DEFENSA DE
L’ESCOLA PÚBLICA. (R.E. NÚM. 1859, DE DATA 13/04/2016).
Sr. Alcalde: Aquesta moció va quedar el mes passat pendent, eh?, i s’han fet una sèrie
de canvis i crec que hi ha un cert consens, no? Anem a la part d’acords.
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 el 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.
Aturar el desplegament de la LOMQE, 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. Bailón: Bien, primero de todo, darles las buenas noches. Gracias, señor Alcalde.
Disculpen mi voz, estoy algo resfriado. Bueno, me voy a limitar a decir que lo que dijimos
en el otro Pleno, el pasado Pleno, está en el acta número 2, página 35, ¿vale? Y decir
que, bueno, que considero que el Ayuntamiento hace una buena labor en el tema de
enseñanza, no creo que en ningún punto, ningún acuerdo haya que decir al
Ayuntamiento lo que hay que hacer.
Que esta moción sigue siendo otro tipo de estas mociones que no favorecen al 100 % ni
hacen nada para el pueblo de Premià de Dalt y nos pareces, pues, otra vez, una moción
para el viento y decir que votaremos en contra.
Muchas gracias.
Sr. Alcalde: Més intervencions?
Sra. Fernández: Bé, nosaltres ja l’hem valorat en el Ple passat i només agrair que han
acceptat l’esmena que nosaltres els demanàvem per poder aprovar la moció i que hi
votarem a favor.
Sr. García: Bé, nosaltres simplement remarcar que el canvi que hem fet era perquè
nosaltres parlàvem de més explícitament de desobeir la LOMCE i aturar-la i, finalment,
ho hem acceptat. Que no s’aturi, sinó que s’aturi el desplegament creiem que no és el

mateix, però entenem que preferim aprovar el gruix de la moció que no que quedi no
aprovada per un punt, no?
Per tant, per no repetir en el debat de l’altre dia, però, bé, simplement, doncs,
contestant el Partit Popular, entenem que com estudiants que som o hem sigut molts
de nosaltres o per als nostres fills i filles, doncs, home, dir que aquestes coses no afecten
el nostre municipi no ho acabem d’entendre.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Per part nostra, hi estem d’acord. I referint a Premià de Dalt, també, doncs,
bé, dintre d’aquesta moció explicar el tema de les línies de P-3, que, darrerament, hi ha
hagut bastanta polèmica en diversos municipis, que es volien reduir o s’han reduït línies
de P-3.
Dir-vos que al mes de novembre, doncs, en el regidor d’Ensenyament i a mi, ens van
venir a veure les directores de l’Escola pública de Premià de Dalt amb les caps d’estudi,
perquè ja al mes de novembre Premià de Dalt per a aquest curs tenia una línia de P-3
menys, eh?, segons la natalitat. Bé, al mes de desembre vam fer una reunió i vam
aconseguir, doncs, que aquesta línia es mantingués i els resultats de la preinscripció ens
donen la raó i hem pogut mantenir les quatre línies de P-3, i també amb aquestes
decisions tècniques que tant les directores com les caps d’estudi van demanar, doncs,
una decisió política ha passat per sobre d’una decisió tècnica per al bé dels nens i nenes
de Premià de Dalt.
Sr. Alcalde: També en aquesta reunió va venir la tècnica d’Ensenyament, l’Elisenda
Gumà, que també li vull agrair la feina, perquè una polèmica que podia haver sigut no
va ser.
 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.

INFORME DE REGIDORIES
Sra. Escolano: Bona tarda o bona nit, ja, gairebé. Bé, tenim molta feina, estem al voltant
de Sant Jordi, com ja us vaig dir el mes passat, se’ns ha complicat la vida i Sant Jordi s’ha
convertit en dos setmanes de col·laboració conjunta entre Ensenyament, Cultura i

Biblioteca. Això ho hem fet amb les escoles, hi ha una programació tancada, que és just
per a les escoles que hi participin, doncs, això, l’Escola Santa Anna, Marià Manent,
l’Institut Valerià Pujol i l’Escola de Música i està fent tot un seguit d’activitats cada dia i
específica per a cada grau –il·lustració de poemes, biblioteca a cel obert, teatre, música–
tant al barri Sant Anna com al nucli antic en diferents espais –a la biblioteca, a Can
Figueres, Sant Jaume, a baix a la Petanca, al Club d’Informació Juvenil La Fletxa, en
diversos llocs.
Però, llavors, també hi ha tota una altra programació, que suposo que ja l’heu vist
penjada, que és una programació en obert que és per a tothom, que també hi
col·laboren, doncs, totes aquestes regidories i, a més a més, l’Associació d’Artistes, la
biblioteca, Sant Jaume, l’Escola de Música. Bé, tots els mateixos i estan fent una mica
aquell petit homenatge a l’any Llull, hi ha diverses activitats i s’estan fent, doncs,
exposicions, tallers, presentacions de llibres, concerts, teatre durant aquestes dues
setmanes al voltant de Sant Jordi, aquesta d’abans i la de després de Sant Jordi.
Concretament, el dia de Sant Jordi, però, que cau en dissabte, com ja sabeu, hi haurà la
trobada de sempre al pati de Sant Jaume, on hi participen totes les entitats, totes les
associacions que vulguin podran posar les seves paradetes com sempre i, entre Premià
de Dalt Mèdia i la ràdio, Cultura i els que vulgueu participar muntarem una espècie de
plató –entre cometes– “de ràdio i televisió” per a qui vulgui venir a explicar les coses
que fa la seva entitat, presentar un llibre, presentar-nos un poema, recomanar-nos un
llibre, recomanar-nos una exposició, el que vulgui; serà un micròfon obert per a tothom.
Bé, atès que hi ha tantes activitats, hem deixat, al voltant de Sant Jordi aquest mes
d’abril, hem deixat l’Escenarts per al mes de maig.
Recordar-los que el dia 1 de maig, coincidint amb el primer diumenge, enguany, és
l’Aplec de la Cisa i, bé, ja sabeu que hi esteu tots convidats. Hi ha una programació
específica a nivell de parròquia, però ja sabeu que hi ha l’ofici; enguany, hi haurà els
gegants que entraran a la missa i, just abans de l’ofici, faran una ballada i, després, hi
haurà la Fira d’Artesans, com cada any, i a baix a l’esplanada, doncs, l’arròs, les sardanes,
les havaneres, el rom cremat i tota la Comissió de Festes treballant a tope com sempre.
Moltes gràcies.
Sr. Costa: Bé, bona nit. Des del Departament d’Hisenda, us donem compte de dos
expedients. El primer és donar compte del que és el marc pressupostari 2017-2019, és
una obligació de la Llei del 2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Es
fa una previsió des del Departament d’Intervenció del que serà l’estat comptable, que

és el bienni que us acabo de dir. I, pel que fa al segon informe, relatiu a la liquidació de
l’exercici passat, donar-vos compte una miqueta de com han anat les xifres.
Pel que fa a la previsió d’ingressos, dir-vos que vam executar les obligacions
reconegudes van arribar a un 98 % del que havíem pressupostat, les que són no
financeres, les financeres no es van imputar al 100 % perquè vam deixar de demanar
alguns crèdits que a priori sí que havíem pressupostat, en la línia d’aquest govern de no
endeutar-nos.
Pel que fa a la despesa, a 31 de desembre hi ha una despesa total compromesa d’un
90,67 %. Dic “compromesa”, no “executada”, com ja saben, perquè hi ha algun servei
d’algunes factures que, com que es presenten a posteriori del tancament de l’exercici,
doncs, es paguen durant el 2016; no estan executades, però sí compromeses.
El resultat d’aquesta situació genera un romanent que ha estat positiu el disponible del
mateix. A veure si ho trobo. És vora d’1.400.000 euros, però ara no ho puc dir exacte.
Perdonin, eh? És vora d’1.400.000 euros, d’acord?
I, pel que fa al Departament de Comunicació i Transparència, comunicar-vos que, per
segon any consecutiu, l’Ajuntament de Premià de Dalt ha rebut la distinció que avalua
la Universitat Autònoma de Barcelona, concretament, amb l’Oficina Antifrau, amb el
suport de l’Oficina Antifrau i la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya.
Per segon any consecutiu, aquest govern ha rebut el 100 % de transparència, que és un
compromís d’aquests regidors que formem l’Ajuntament i, bé, simplement mantenim la
línia de donar rendició de comptes constant, des del minut zero i no cada quatre anys.
Informar-vos també que el proper dimecres el senyor Alcalde, la senyora cap de Gabinet,
la senyora Interventora i el regidor de Transparència, que sóc jo, recollirem de la mà del
conseller de Transparència, senyor Romeva, la distinció que ens han atorgat.
Moltes gràcies.
Sra. Cuello: Hola. Bona nit. Des del Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica tenim plans
d’ocupació de la Diputació, s’han establert els contactes necessaris amb la Diputació per
conèixer les característiques del programa complementari. Ara s’enviarà la formalització
i acceptació a la Diputació de Barcelona i, a finals de maig, arribarà la resolució de
l’atorgament definitiva. Un cop arribi, es preveu sol·licitar una pròrroga.
Curs de Contasol. El dimarts 19 d’abril s’inicia el curs de trenta hores per a un total de
quinze alumnes. En el mes de maig es farà el nivell 2.

Per part de pràctiques per a empreses i de cursos de formació ocupacional, estem
treballant en els convenis de les pràctiques de 25 alumnes que tenim de formació
ocupacional. Els alumnes dels cursos d’atenció sociosanitària faran les pràctiques en les
residències del Maresme. Els alumnes dels cursos d’accions administratives, en
empreses de Premià de Dalt.
Per part del programa Mentoring, ja tenim deu empreses, emprenedors i emprenedores
destinataris del programa Mentor. Cada empresa té dotze hores d’assessorament. En el
cas d’empreses que no exhaureixin totes les hores, es podran destinar a altres empreses.
Per part del Pla 3000, Pla de Foment d’Autoocupació, actualment, s’estan revisant els
expedients per a la justificació del Pla 3000 del 2015 i atenent les consultes referents al
pla del 2016.
Per part del Banc d’Energia, els alumnes del màster de sostenibilitat de la UPC que
realitzen les pràctiques sobre la promoció d’empreses del Banc d’Energia de Premià de
Dalt van venir a l’SMOPE a conèixer les característiques del teixit empresarial local. Per
al dimecres 21 d’abril, s’està planificant un focus grup amb els alumnes de les empreses
que arribin a identificar quina serà la millor estratègia per a la difusió del banc entre les
empreses.
I tenim, ara, el Coop Job, es tracta d’una prova pilot per a Premià de Dalt. Consisteix en
un grup d’usuaris de la bossa de treball que buscaran feina donant-se suport entre ells,
trobant-se en grup dues vegades a la setmana, des d’ara fins al 20 de juny, amb la
supervisió d’una tècnica el primer dia de cada setmana; el segon dia estan sols.
L’objectiu és que s’empoderin els uns i els altres i comparteixin idees i recursos, creïn
una rutina i adquireixin motivació per ser constants en la recerca de la feina, esculpintse amb el grup.
Moltes gràcies.
Sr. Costa: Disculpin. És que he trobat el paper. No voldria deixar el Ple sense donar la
xifra exacte. El resultat del romanent que he dit que és positiu, de no-aplicació al
pressupost, pel marge que ens dóna la Intervenció i la Tresoreria d’aquest Ajuntament,
és d’1.336.493,12 Euros.
Sra. Julià: Bé, més que un informe és convidar a tothom a la presentació del llibre de la
Vescomtessa dissortada, que es fa demà a Sant Jaume i que fan les Dones de Dalt i que
segur que val la pena. És la història de la vescomtessa de Cardona, senyora de Solsona i
l’ha pogut municipalitzar la ciutat de Solsona.
Gràcies.

Sr. Alcalde: Molt bé.
Sr. Tintoré: Molt ràpidament. Com tots saben, el 8 de maig celebrarem un cop més la
tradicional missa rociera; dic “tradicional” perquè ja és la vint-i-unena edició en què es
realitzarà la missa.
Sr. Alcalde: Més intervencions?
Sr. Medina: Bona nit. Des de Comerç i Consum, concretar que la part de la Fira de la
Cisa, aquest any hem canviat la normativa per posar-la en llei i això que, d’entrada,
podria semblar un entrebanc, no ha afectat la participació i ens sentim contents d’haverho posat tot en ordre.
I, després, recomanar-vos que en el museu tenim l’exposició del DigiFoto. El DigiFoto és
un certamen poc conegut, que surt d’aquí, de Premià de Dalt, i tenim una participació
internacional important, de fet, algun any, inclús, hi havia un participant que era
d’Austràlia, i us convido per la qualitat de les fotografies que la visiteu.
Gràcies.
Sr. Rovira: Hola. Bona nit. Des de la Regidoria d’Ensenyament, comentar que aquest mes
els alumnes de tercer a l’institut han fet l’Ajuntament Jove, els quals han presentat una
sèrie de projectes i ells han votat els guanyadors. El projecte el portaran de zero fins a
la realització ells sols. I els guanyadors dels projectes eren un lúdic, dos culturals; el lúdic
era una jornada de paint-ball i els culturals, una sessió de cinema a la fresca i una festa
de la història de la música. I tots aquests projectes els realitzaran els mateixos alumnes
al mes de juny.
Comentar també que, bé, arrel de la inquietud d’una sèrie de pares i mares del poble,
s’estan realitzant una sèrie de xerrades educatives. De moment, se n’han fet dues, del
senyor Jordi Mosons, que es va fer aquí i van ser aproximadament unes cent deu
persones; la setmana passada es va fer, a la sala Sant Jaume, el senyor Carles Capdevila,
vam ser aproximadament unes 290 persones, i el proper dia 3 de maig, en aquesta
mateixa sala de plens, ens visita la senyora Neus Sanmartí.
Moltes gràcies.
Sr. García: Des de la Regidoria d’Oposició. No, simplement, afegir que hi haurà una
presentació del llibre del Jordi Borràs, el dia 29, també en motiu de Sant Jordi, tot i que
al final ha sigut una mica més tard. Corregir perquè va sortir publicat que era el 22 i,
finalment, ho vam haver de canviar de data, doncs, us convidem a tothom el dia 29 a les

7 del vespre, aquí, a la plaça de la Fàbrica, presentarà el seu llibre Plus Ultra i Societat
Civil Catalana.
I només afegir una coseta, que el tema de la transparència, bé, ens agradaria, per posar
un exemple, que es pengessin totes les actes dels Plens i Junta de Govern, però hem de
seguir treballant constructivament per aconseguir realment aquest 100 % de
transparència, que creiem que no hi és.
Sr. Alcalde: Bé, dir-vos que l’acta està penjada la que toca, perquè avui hem aprovat la
número 2. Fins que no s’aprovi la número 2 no podem penjar-la.
Sr. García: Em referia, per exemple, que les últimes de les juntes de govern no es van
penjar fins al gener i algunes es van penjar perquè ho vam comunicar, però seguirem
insistint en aquest tema.
Sr. Alcalde: Jo, des d’aquí, el que vull fer és felicitar a tots i cadascun dels membres de
l’Ajuntament per la situació econòmica, que avui hem fet la liquidació del pressupost,
tant Ajuntament com Societat Municipal, perquè la situació econòmica tornarem un any
més a no demanar cap tipus de crèdit aquest any, ja ho avanço, perquè des de l’any
2009 que no demanem ni un crèdit, que continuem baixant endeutament i cada vegada
els bancs, doncs, són una font d’ingressos més que de despeses per a l’Ajuntament de
Premià. Tenim un deute gairebé ridícul i això el que fa és que altres municipis el que han
de pagar als bancs nosaltres ho destinem a ajudar la gent del nostre poble.
També, doncs felicitar tot el Departament de Transparència, perquè aconseguir passar
any, doncs, només hi ha vint-i-tres pobles que ho han aconseguit dels nou-cents i escaig
municipis que té Catalunya, doncs, un observatori, que no és un partit polític, sinó que
és la Universitat de Barcelona, que ens doni aquest “premi” o aquest reconeixement,
doncs, és digne de felicitar, doncs, felicitar el regidor, la nostra tècnica, doncs, perquè,
realment, no és fàcil i altres Ajuntaments ens han demanat ajuda doncs, com ho fem,
tant a nivell econòmic com a nivell de transparència.
I, per últim, un tema més personal, que ja és el segon any que ho faig. Jo, des de l’any
2014, que vaig entrar en nòmina a l’Ajuntament, vaig mirar de si hi havia alguna manera
de cobrar per objectius, que si un polític podia cobrar per objectius, no?, en funció d’una
sèrie d’objectius, doncs, cobrava o no cobrava. Vam preguntar a la Generalitat, a la
Diputació, això és una cosa que no s’estila . I vaig fer una declaració, un compromís per
escrit dient que, si era el moment, doncs, bé, ho pots fer bé o malament, doncs, la gestió,
però el que jo crec, i més en la meva vessant econòmica d’Hisenda molts anys, el que
mai pots fer és posar en perill la situació econòmica de l’Ajuntament, no? I el que vaig
fer, doncs, fer un compromís que en tres punts bàsics, no?

El primer punt, doncs, que si he aconseguit no haver d’apujar impostos, perquè, moltes
vegades, els ajuntaments que estan en mala situació econòmica han d’apujar impostos,
doncs, no apujar impostos.
Segon. No endeutar-nos.
I tercer, doncs, que es pagui, realment, dintre del termini de pagaments a totes les
empreses que fan.
Després, ho pots fer bé o ho pots fer malament, les eleccions decideixen, doncs, si ho
fas bé o malament, però el que mai pots fer, crec jo, és posar en perill i durant molts
anys hem vist moltes administracions que han posat en perill la situació econòmica, que
són els calers de tots, en el sentit, bé, d’elevats deutes, de fer coses, doncs, endeutantse, estirar més el braç que la màniga i, al final, és un problema perquè, al final, si estires
més el braç que la màniga, t’endeutes o has d’apujar impostos o retallar, que és el que
ha hagut de passar, o les dues coses.
Per tant, vaig fer un compromís que, l’any passat, ja quan vam tancar la liquidació del
pressupost, el que demano a la Interventora és recollir un certificat dient que es
compleixen aquests paràmetres, doncs, una mica que l’Ajuntament no estira més el braç
que la màniga i, bé, doncs, aquest any l’he demanat, ja l’ha fet, doncs, bé, puc continuar
cobrant, segons la Interventora puc continuar cobrant.

PRECS I PREGUNTES
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP

11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA POCA VISIBILITAT
EXISTENT EN L’ENCREUAMENT ENTRE EL CARRER COSTA BRAVA I AVINGUDA
CATALUNYA. (PREGUNTA NÚM. 1, R.E. NÚM. 1811, DE DATA 11/04/2016).
Sr. Bailón: “En la intersección entre las calles Costa Brava y Avinguda Catalunya, se han
detectado varios percances debido a la poca visibilidad que tiene al llegar al cruce los
vehículos que circulan por la calle Costa Brava.” Más que una pregunta es un ruego.
“¿Sería posible poner algún dispositivo para facilitar la visibilidad de estos vehículos?”
“Sería posible remarcar la señalización de Ceda el Paso o poner un Stop”.
Gracias.

Sr. Font: Bien. Yo, aquí, te contestaría casi la primera y la segunda.
Sr. Bailón: Como usted quiera.
Sr. Font: Si no t’importa contestaría la primera i la segona perquè són del mateix tema.
Al barri de la Floresta el que s’ha engegat és un pla d’alguna zona blanca. Aleshores, per
no pintar les coses dues vegades, s’està acabant ja pràcticament el pla i s’està acabant
de dibuixar, però quan estigui dibuixat és quan es marcarà i es pintarà tot el que és la
zona blanca.
12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A L’ESTACIONAMENT DE
COTXES EN EL CARRER PENEDÈS. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. NÚM. 1811, DE DATA
11/04/2016).
Sr. Bailón: “A menudo, los coches estacionados en la Calle Penedès lo hacen hasta la
intersección con l’Avinguda del Canigó, hecho que dificulta el giro a la izquierda a los
vehículos que circulan por ésta. ¿Sería posible prohibir el estacionamiento, al menos, en
la zona de la intersección afectada, para facilitar la circulación?”
Sr. Bailón: Muchas gracias y decir que el señor Josep ya me había informado días antes
de que se iba a llevar esta remodelación, bueno, remodelación, no, sino esta marcación
de la zona esta que han abierto, lo que pasa es que justo hoy yo ya había entrado las
preguntas y no pude retirarlas en su momento. Disculpen y muchas gracias, señor Josep.

13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PROBLEMÀTICA DELS
APARCAMENTS SITUATS A LA CARRETERA DE L’ENLLAÇ, EN CAS DE PLUJA INTENSA.
(PREGUNTA NÚM. 3, R.E. NÚM. 1811, DE DATA 11/04/2016).
Sr. Bailón: “Cuando llueve con una cierta intensidad, en la Carretera d’Enllaç, en el tramo
comprendido en la calle Arbres y la Riera de Sant Pere, los aparcamientos quedan
inundados dificultando la salida del vehículo a los pasajeros. ¿Siendo una obra
prácticamente nueva, por qué no drena adecuadamente? ¿Qué posibilidades hay para
solucionar este desperfecto?”
Sr. Font: Nosaltres, des de l’Ajuntament, no ens constava que hi haguessin massa tolls
d’aigua dintre de la carretera de l’Enllaç. De totes maneres, se li ha passat avís als Serveis
Tècnics perquè es faci una revisió i si és així, perquè la veritat és que no en teníem
constància, doncs, mirarem de buscar solucions perquè no hi hagin tolls a l’Enllaç.

14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA ALS ACCIDENTS QUE ES
PRODUEIXEN A LA CARRETERA D’ENLLAÇ, EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE LA
CARRETERA DELS SIS POBLES I EL CARRER MONTSENY. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. NÚM.
1811, DE DATA 11/04/2016).
Sr. Bailón: “En la carretera d’Enllaç, en el tramo comprendido entre la Carretera dels Sis
Pobles y el Carrer Montseny, se producen bastantes accidentes, debido a las elevadas
velocidades de los vehículos que suben o bajan indistintamente y además muchos de
ellos invaden el carril contrario.”
Sr. Bailón: Nosotros aquí lo que hacemos es hacer un ruego, siempre que esté dentro
de nuestra jurisdicción, quiero decir que no sea de Diputación ni nada de esto, a ver si
se podría poner algún tipo de dispositivo en la línea continua que hay en el medio que,
al pisarla con las ruedas los vehículos, suene y haga, pues, que, al menos, ya no que no
podemos reducir la velocidad o no sé si se puede poner algún dispositivo para disminuir
la velocidad, por lo menos que los vehículos que circulan por ahí se den cuenta de que
están circulando por donde no deben circular. Más o menos hacíamos ese ruego, si había
otra posibilidad de mejorar esto.
Sr. Font: Sí, també s’ha avisat els Serveis Tècnics sobre el tema per estudiar a veure si
podien buscar alguna solució, tot i que allà és una carretera que massa accidents no
tenim constància que hi siguin si es porta una velocitat normal i moderada és molt difícil
que allà un cotxe pugui sortir en aquella corba. Però, de totes maneres, els Serveis
Tècnics faran un estudi i sobre el que creguin oportú.

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT-CUP-PA
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES DUES
CARTELLERES D’ÚS PÚBLIC DE LA FÀBRICA QUE FA CINC MESOS QUE NO HI SÓN.
(PREGUNTA NÚM. 1, R.E. NÚM. 1815, DE DATA 11/04/2016).
Sr. García: “Atès que:
Fa ja 5 mesos que es van eliminar les dues cartelleres d’ús públic que hi havia al voltant
de l’espai La Fàbrica, deixant des de llavors la part més central del poble sense cap espai
on entitats i ciutadania puguin fer públics els seus actes o el que considerin.

Fa també 5 mesos, al Ple del passat novembre, que el Govern local es va comprometre a
tornar a posar en la major brevetat possible unes noves cartelleres públiques allà on es
van eliminar.
Al Ple de febrer el Govern local es va tornar a comprometre a que ho faria el més aviat
possible.
Som a l’abril i encara no hi ha cap cartellera al centre del municipi, mentre que el Govern
local demana que no es pengin cartells en llocs que no siguin els habilitats. És a dir, al
centre del poble només pot penjar cartells el propi Ajuntament a les cartelleres amb clau,
però les entitats o organitzacions que organitzin actes no podran promocionar-los.
Després de 5 mesos prometent-ho, pot el Govern local comprometre’s a posar cartelleres
en el termini màxim d’un mes allà on n’hi havia fins el novembre?”
Sr. Font: Bé, amb relació a si el Govern es pot comprometre que en un mes, potser, es
posin les cartelleres, diria que no, possiblement serà en un mes i mig. Però, amb les
noves lleis que hi ha, què passa? Que, quan un material es compra que val més de 300
Euros, resulta que tenen vida, o sigui, s’ha d’inventariar, són per dos anys, per tant, s’ha
d’adequar una partida pressupostària que en el seu dia no es va tindre en compte i, ara,
doncs, per al mes següent, segurament passarà per Ple i tindrem la partida per poderho tirar. Per això et dic que, segurament, tardarem un mes i mig en poder-ho fer.
El pressupost està fet, l’encàrrec està fet, però falta poder-ho tirar endavant.
Sr. García: Simplement celebrar que, si és en un mes i mig, estarem contents igual,
encara que no sigui un mes, però, clar, si no posàvem un termini, sempre dèieu que sí i
no es complia, per tant, per això ho fèiem.
També dir que ens va sobtar que se’ns requerís que no pengéssim cartells en altres llocs
que no fossin cartelleres, perquè, llavors, no sé on voleu que pengem cartells, per
exemple, d’aquest acte de presentació dels llibres i, si això es fa amb totes les entitats,
doncs, si no hi ha lloc per penjar-los, doncs, de moment s’ha de trobar una altra solució,
no?, però, vaja esperem que realment es posin.
Gràcies.
Sr. Tintoré: Bé, puntualitzar que no pel fet que faltin dues cartelleres pot donar dret a
penjar cartells on es vulgui i passant-se la normativa per alt i tot això, vull dir.
Simplement, se us va avisar i per escrit, eh? No ha anat més enllà.

16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA AL
REQUERIMENT DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL PER LA MOCIÓ DE SUPORT A LA
DECLARACIÓ DEL 9N. (PREGUNTA NÚM. 2, R.E. NÚM. 1815, DE DATA 11/04/2016).
Sr. García: “Atès que:
Fa unes setmanes, l’Audiència Nacional va fer arribar a través dels Mossos d’Esquadra
un requeriment als ajuntaments que, com el nostre, havíem aprovat una moció de suport
a la declaració del 9N del Parlament de Catalunya. Requerien documentació i informació
sobre el Ple on es va aprovar aquesta moció, sobre quins regidors i regidores hi van votar
a favor, i sobre què va dir cadascú sobre cada moció.
Molts ajuntaments han ignorat o desobeït aquest requeriment, que busca coartar la
llibertat d’expressió dels càrrecs electes i de les institucions, però el Govern local del
nostre Ajuntament va decidir atendre el requeriment i donar a l’Audiència Nacional tota
la informació que li requeria.
Va donar aquesta informació sense consultar-ho ni informar prèviament al Ple ni tan sols
als regidors d’oposició que també van impulsar i aprovar aquesta moció.
Per què aquest Ajuntament no va fer com altres que es van negar a donar a l’Audiència
Nacional la informació que els requeria, sinó que van donar tota la informació i
documentació que se’ls demanava?
Per què no es va debatre primer aquesta decisió, o consultar-la, al Ple municipal, òrgan
on resideix la sobirania dels veïns i veïnes d’aquest municipi?
Per què no es va informar tampoc amb antelació a tots els regidors, ni tan sols a tots els
que van impulsar, donar suport i aprovar la moció?”
Gràcies.
Sr. Tintoré: Bé, primer aquesta informació la donem als Mossos, directament, no a
l’Audiència, i després, el que fem és, com altres Ajuntaments que sí que van donar
comptes, perquè sembla com si fóssim només nosaltres, no?
I, per què ho fem? Bàsicament, ja ho hem dit abans, eh? Som un Ajuntament 100 %
transparent, això va ser un acte d’un acord públic i el que fem és traslladar-lo, sense
amagar-nos de res.

I, després. es va traslladar també doncs a Secretaria doncs, per fer el seu tràmit.
Simplement, hem donat trasllat d’un acord de Ple, que és un acord públic, i amb decisió
jurídica per part de la Secretaria.
Res més.
17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA NO
RETRANSMISSIÓ DELS PLENS A LA RÀDIO MUNICIPAL. (PREGUNTA NÚM. 3, R.E. NÚM.
1815, DE DATA 11/04/2016.)
Sr. García: Abans de res, simplement, volia contestar al tema d’abans, que igualment
entenem que es podia notificar i, bé, vaja, ja veiem que tenim posicions diferents sobre
el tema, però volíem saber, això sí, si el requeriment es va contestar completament o es
va contestar una part i això no ho teníem clar.
Sr. Alcalde: No tenim res per amagar.
Sr. Batlle: Bé, primer de tot, informar l’Alcalde que si fes servir el codi ètic de la CUP,
potser, només estaria cobrant 1.500 Euros al mes.
A banda d’això, anem per la pregunta.
Sr. Garcia: “Atès que fa mesos que els Plens municipals no s’estan retransmeten a través
de la ràdio municipal. Pel que tenim entès, el motiu és que la ràdio requereix d’un
equipament per a la retransmissió que l’Ajuntament li ha de proporcionar i durant
aquests mesos no ho ha fet.
S’han rebut queixes de gent del poble que no té altra manera de seguir els Plens
municipals que a través de la ràdio, com és el cas de gent gran o persones amb dificultats
de mobilitat o amb dependència. Els Plens han de ser accessibles a tota la població, i per
tant en tots els formats possibles per poder arribar a tots els segments de la població i
garantir així el dret a la informació de tots els nostres veïns i veïnes.
És aquest el motiu pel qual fa mesos que els Plens municipals no es retransmeten per la
ràdio?
Per què no s’ha solucionat en tots aquests mesos?
Quan es solucionarà el problema i es tornaran a retransmetre?”
Sr. Costa: Bona nit. Informar-los que ja les incidències en les retransmissió dels plens
per la ràdio ja es venen donant des de fa uns mesos, ja aquest estiu vam haver de
substituir una peça que, pel cost de la inversió, vam poder assumir en el moment

pressupostari en què estàvem, el 2015, ho dic de la partida de Comunicació, però que
s’han tornat a donar altres incidències, així ho han detectat els tècnics o la tècnica que
hi treballava, que donava el suport a la directora de la ràdio i també constatat per la
directora i del que ens estem adonant és que cercar o fer una inversió. Cal plantejar un
estudi sobre la inversió necessària per poder adaptar o adequar o renovar tot el que és
l’equip tècnic de la nostra emissora, perquè, a hores d’ara, no funciona, no funciona com
hauria de funcionar amb relació, per exemple, a la retransmissió dels plens. Estem
pendents d’aquest estudi que haurà de tramitar, doncs, una empresa especialitzada o
un equip tècnic que, evidentment, nosaltres no tenim.
Sr. Batlle: L’equip de la ràdio, doncs, potser tenia uns quants anyets.
Sr. García: Doncs, ràpid. No, simplement que nosaltres amb el mateix pressupost i
parlant amb la ràdio, amb els tècnics, etcètera, vam proposar que s’havia de renovar
l’equipament. Per tant, no entenem que no es tanqués aquesta partida, quan era
bastant obvi, però, vaja. Esperem que se solucioni una vegada per totes.
18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES
EMISSIONS DE LA RÀDIO MUNICIPAL. (PREGUNTA NÚM. 4, R.E. NÚM. 1815, DE DATA
11/04/2016).
Sr. Batlle: Sí, bàsicament és on diu que no vol un altre tipus de ràdios a nivell nacional?
Més que re, perquè l’altre dia anava amb el cotxe, la vaig ficar i bé, tinc endollada Ràdio
Premià de Dalt i em va sortir “Vamos a España”, un anunci. Em vaig espantar una mica.
Doncs, “Per quin motiu Premià de Dalt Ràdio realitza connexions externes amb altres
emissores en comptes d’utilitzar programació pròpia?” Te a veure amb el problema
aquest de transmissió?
Gràcies.
Sr. Costa: Jo m’ho passo bé als plens. No, la veritat és que no fem cap tipus de
propaganda, eh?, de cap tipus de partit. Sí que, algun cop, hi ha hagut alguna punxada
pirata, que es diu, no?, de la freqüència, en aquest cas que vostè cita no sé quina és la
data, no la tenim detectada, sí que teníem d’un altre moment. Però referent a la
pregunta que ha formulat vostè sí que hi ha connexions amb emissores que no són
Premià de Dalt Ràdio quan no hi ha programació, algun cop el que s’ha fet és passar una
cinta de música o de contingut que ja havia estat emès. El que van creure la directora de
la ràdio i, en el seu moment, l’any passat, el director de Premià de Dalt Mèdia, que és
l’empresa que ens dóna servei audiovisual, era, doncs, punxar Maresme FM per nodrir

hores, amb contingut les hores que quedaven o buides o bé s’anava donant una
repetició dels continguts que havien estat emesos.
Dir-li també que aquesta activitat de punxar altres emissores ja s’ha fet en altres
èpoques, no és una invenció meva i jo, respectant el criteri de la senyora directora de la
ràdio, doncs, no puc dir-hi una altra cosa.
Sr. Batlle: M’estranya molt que sortissin tots aquells anuncis. Semblava que fos una
ràdio de Múrcia.
19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA POLICIA
LOCAL. (PREGUNTA NÚM. 5, R.E. NÚM. 1815, DE DATA 11/04/2016).
Sr. Batlle: Bé, ja fa uns quants dies que em trobo amb aquesta situació. L’altre dia vaig
anar a la Policia i vaig trobar que el local, doncs, el trobo amb les portes obertes i no hi
havia ningú. Abans que jo, hi havia un home esperant i el mateix obrer que està reparant
l’Ajuntament em va dir que havien marxat. Llavors, la pregunta seria: “Quin és el motiu
de que en certes hores la centraleta de la policia local estigui sense personal i aquest
estigui incomunicable?”
Sr. Tintoré: Bé, normalment, els torns queden sempre coberts, eh? No es deixa mai
d’atendre físicament si hi ha una emergència i la patrulla ha de marxar, doncs, haurà de
marxar, però si algú contacta telefònicament sempre els podrà respondre.
Sr. Batlle: Bé, més que re, perquè vaig comunicar el dia que la Riereta va quedar fosca
em va passar estrictament el mateix. Però, després, el més fort és que, quan vaig voler,
amb el mòbil de l’Ajuntament, marcar el codi de la Policia, em va redirigir a Masnou .“Es
podria facilitar els codis telefònics als regidors?” O sigui, no és el primer cop que m’hi
trobo. Vaig marcar un altre número i em va redirigir a Premià de Mar.
Sr. Tintoré: Igual la llista que.. Quan diu “codis”, què vol dir?
Sr. Batlle: Que se’ns va enviar des de l’Ajuntament.
Sr. Tintoré: Bé, ja la revisarem. Però, jo], per exemple, quan haig de parlar amb la Policia
truco al número llarg normal.
Sr. Batlle: Bé, jo, no hi havia ningú allà, el primer que vaig fer, agafar el mòbil per
comunicar-me amb la Policia i va sortir el Masnou dos o tres vegades. Si vostès ens
poden facilitar novament els codis.
Sr. Tintoré: Ja mirarem que això no estigui erròniament.

Sr. Batlle: Dic, igual només em passa a mi, eh?
Sr. Tintoré: Jo no li ho puc dir, perquè truco al número llarg.
20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA MANCA
D’INFORMACIÓ QUE L’AJUNTAMENT PROPORCIONA A L’OFICINA D’ATENCIÓ AL
CIUTADÀ. (PREGUNTA NÚM. 6, R.E. NÚM. 1815, DE DATA 11/04/2016).
Sr. García: Bé, això, bàsicament, ens vam trobar en algun cas en què a l’OAC, doncs,
preguntàvem alguna cosa relativa a actes, per exemple, vam preguntar fa uns dies sobre
l’acte d’en Carles Capdevila per saber, finalment, on es feia, perquè no ho teníem clar, i
bé, ens vam trobar que, a vegades, no tenen la informació dels actes que es fan al
municipi perquè no se’ls proporciona des de l’Ajuntament. Per tant, segurament,
demanaríem, bé, que se solucionés això. Potser és més un prec que una pregunta, però,
vaja, “Atès que l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, com a primera finestra d’accés i
d’informació per a la ciutadania, hauria de disposar de tota la informació relativa a
l’Ajuntament, inclosa l’agenda d’actes i activitats organitzades pel Consistori, amb tal de
poder-la proporcionar als veïns i veïnes que fan ús de l’OAC.
En canvi, no sempre disposa de tota aquesta informació perquè no se li fa arribar.
Pot l’Ajuntament comprometre’s a fer arribar sempre tota aquesta informació a l’OAC?”
Gràcies.
Sr. Font: Bé, bona nit. A veure, jo, com a regidor d’Organització l’Administrativa, sóc el
primer interessat en què la informació de l’Ajuntament rodi i el més ràpid possible.
De veritat que s’està al darrere que tota la informació arribi a l’agenda de l’Ajuntament
i des de l’agenda de l’Ajuntament es reparteix. Què vol dir? Quan repartim el que ha
arribat a l’agenda de l’Ajuntament, passa a l’OAC. No obstant, i això passa a vegades,
perquè molts actes que estan fets o organitzats per altres entitats del poble, dintre de
les seves reunions això ja surt al carrer i, a vegades, no està ni a l’agenda de l’Ajuntament
i la gent ja ve a preguntar a l’OAC quin dia es fa o quan no es fa, quan encara, a vegades,
ni els mateixos regidors estan assabentats que aquella festa es farà aquell dia i aquella
hora. Simplement és això i, aleshores, tots els regidors i tots els tècnics quan arriba
passar-ho a agenda i d’agenda repartir-ho a l’OAC i, com bé diu, vostès diuen que “és la
primera finestra i la que ha de funcionar millor de l’Ajuntament de Premià de Dalt”.
Sr. Alcalde: Jo dir-vos que aquest acte concret que no l’organitzava l’Ajuntament,
l’Ajuntament hi col·laborava, llavors, eren els organitzadors que estaven valorant si es

canviava de lloc per tema d’aforament. Finalment no van fer-ho, però, clar, com no era
una decisió de l’Ajuntament o del regidor de l’àrea, sinó que anava sempre a expenses
de l’entitat o del col·lectiu que l’organitzava.
Sr. García: Bé, simplement, intentar millorar en això.
Sr. Alcalde: Que si no ho sabem, no ho podem tenir, perquè nosaltres no ho sabem
també.
Sr. García: Però el mateix dia sí que ho tenen.
21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA NO
PUBLICACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DE LES SUBVENCIONS A ENTITATS. (PREGUNTA
NÚM. 7, R.E. NÚM. 1815, DE DATA 11/04/2016).
Sr. García: “Atès que:
L’Ajuntament ha de fer públiques les convocatòries de les subvencions que dóna.
S’ha comunicat a les entitats esportives del municipi la convocatòria de les subvencions
a entitats esportives?
Per què no s’ha publicat ni al web municipal ni al Facebook de l’Ajuntament?”
Gràcies.
Sr. García: Bé, aquí, doncs, ens hem trobat amb el cas concret de les subvencions
esportives, doncs, que la convocatòria no s’havia fet pública a temps i, a part, ens ha
comunicat alguna entitat, doncs, que no se’ls havia fet arribar tampoc la convocatòria.
Per tant, ens en vam assabentar a través que nosaltres teníem la Junta de Govern,
l’acord de Junta de Govern més endavant, etcètera, però va fer que la informació arribés
molt tard i, després, la publicació a la pàgina web es va publicar fa molt pocs dies i
anàvem revisant que hi fos i no hi era.
Sr. Costa: Senyor regidor, hi ha un refrany en castellà que diu: “Manolete, Manolete, si
no sabes torear pa qué te metes.” Miri, vostè va entrar aquesta pregunta el dia 11
d’abril, em sembla, a Registre. El dia 15 de març –aquí hi ha la prova– estaven publicades
les subvencions a les entitats esportives, les bases. Vostè diu: “Per què no es publica al
Facebook?” I per què no es fa en portada, en tot cas, podria dir? Doncs, perquè el criteri
del Departament de Comunicació és que, per donar una major visibilitat en el moment
idoni a la informació, triem publicar en portada i a través de les xarxes en el moment en
què es fa públic o es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en aquest

cas, ha estat el 12 d’abril i així ho ha fet el senyor responsable de Comunicació i va
publicar a la portada del Govern municipal la convocatòria d’aquestes bases d’aquestes
subvencions.
S’ha informat les entitats esportives? S’ha informat l’única entitat esportiva de nova
creació aquest any i les altres, com ve sent habitual, o així se m’ha traslladat des del
Servei Tècnic d’Esports, és que s’atenen al mateix, perquè no hi ha hagut cap tipus de
modificació de les bases pel que fa a les subvencions.
Sr. García: Per tant, es va publicar la setmana passada. Però, simplement, remarcar que
ja estàvem precisament pendents que es publiqués a la pàgina web i no es va publicar
fins...
Sr. Costa: No, la setmana passada, no. És que jo he dit 15 de març i estem a l’abril.
Sr. García: Sí, sí... Després ha dit que al Facebook es va publicar el 12 d’abril.
Sr. Costa: Les notícies que van en portada entren per Facebook en el moment en què
surten en portada.
Sr. García: No cal contestar amb aquest to.
Sr. Costa: Sap per què li contesto amb aquest to? Perquè vostè, molts cops, jo no sé si
és que li molesta que aquest Ajuntament vulgui ser transparent o vulgui comunicar la
informació del que realitza el Govern i els nostres regidors. I vostè, a vegades, falta a la
veritat o té una política que no combrega gaire amb el que vol aquest govern, que és
publicar les coses quan toca i com diu la llei. Jo no li tinc cap tipus d’animadversió,
perquè vostè i jo, quan no estem aquí al Ple, que sembla que fem un “postureo”, parlem
amb tota la tranquil·litat del món i molts cops ens entenem, molts més dels que es pensa
la gent d’aquí. És que ens entenem i és que em dóna la raó. Però arriba al Ple i em
“suelta” aquí –perdoneu-me l’expressió– el discurs del partit.
Sr. García: No vull discutir sobre el “postureo” aquell, perquè, vaja, em sembla que,
simplement, estem fent una pregunta que ens va traslladar una entitat i l’entitat ens ha
dit que no li va arribar la informació, potser és un error, simplement, no ho sabem, però
ens va dir que no els havia arribat i a la pàgina web, doncs, a la portada no hi era i, en el
cas meu, per exemple, estic subscrit a les publicacions de l’Ajuntament, m’arriben per
correu electrònic i no m’ha arribat el correu electrònic. Per tant, aquí, hi ha hagut un
error perquè no ha arribat, al menys, per correu electrònic i a la portada de la web no hi
era, i l’entitat ens comunicava que tampoc li havia arribat.

Sr. Alcalde: Jo crec que està clar, el que hi ha hagut tot plegat i és que tot es publica
segons toca i en el moment que toca. I, abans, sí, a vegades, abans de preguntar-ho al
Ple, si que es fa la consulta al regidor directament. Després, pot demanar a quin lloc està
publicat, no?
22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LES
SAMARRETES “VIU PREMIÀ DE DALT”. (PREGUNTA NÚM. 8, R.E. NÚM. 1815, DE DATA
11/04/2016).
Sr. García: “Atès que:
Se’ns va comunicar en un Ple anterior que les samarretes amb l’eslògan ‘Viu Premià de
Dalt’ que es van fer l’any passat es tenia previst donar-les als nens que participessin en
el Divertit de l’any passat, però que finalment es va aplaçar per al d’aquest any en no
considerar-se oportú que es donessin en campanya electoral.
S’han repartit aquestes samarretes durant el Divertit d’aquest any?”
Sr. Medina: Sí.
23. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A LA
CONTRACTACIÓ DEL FESTIVAL DIVERTIT D’ENGUANY. (PREGUNTA NÚM. 9, R.E. NÚM.
1815, DE DATA 11/04/2016).
Sr. García: “Per què la despesa del festival Divertit d’aquest any s’ha posat a la partida
pressupostària ‘Despeses Tallers-Formació’?
A quantes empreses es va demanar pressupost per a fer-se càrrec del festival Divertit
d’aquest any? Per què?”
Sra. Escolano: Com que el meu company ha estat molt breu, jo m’esplaiaré una mica.
M’agrada que em feu aquesta pregunta, perquè en tenia moltes ganes.
Bé, d’entrada, recordar-vos a tots plegats que Divertit és una festa, és una activitat
durant els dies de Setmana Santa que organitzava l’Associació Divertit, des de fa divuit
anys, enguany ha estat el vint-i-u, i era una activitat, doncs, on es realitzaven tallers, hi
havia inflables, hi havia un seguit d’activitats i era una de les activitats que, realment, hi
participava pràcticament tot el poble, és a dir, pujaven molts xavals del barri Santa Anna,
els del nucli antic, i del barri del Remei i de la Floresta. Era una activitat realment de
poble.

Per què us explico tot això? Perquè, de sobte, l’entitat va plegar, és molt lícit, però va
avisar a l’Ajuntament molt tard. Això ja no és tan lícit, o sí. Però, clar, ens hem trobat
amb què fem, no? Organitzem el Divertit des de l’Ajuntament? Clar, no tenim una
partida pressupostària. Una cosa és quan una entitat organitza una cosa, té una
subvenció, unes ajudes, un voluntariat i un mecenatge, no?, per part de, doncs, diferents
comerciants de la zona o de fora de la zona. Clar, en aquest cas, l’Ajuntament no teníem
ni aquest pressupost, ni teníem recursos humans, ni teníem temps. Però pesava molt el
fet que era una activitat que, realment, era una activitat de poble molt participativa i
molt important, perquè, com bé sabeu, en el nostre poble, no tothom pot anar de
vacances de Setmana Santa i aquesta activitat, realment, de dijous a diumenge, era molt
important i molt activa i s’hi passaven d’uns 250 a 300 nens, els pares no els comptem
perquè no paguen, llavors, no sabíem la quantitat de pares que vénen, no?, però la
veritat és que en venien molts.
Vam estar sospesant si fèiem, com ho fèiem, d’on trèiem els diners, d’on trèiem els
recursos, d’on trèiem el temps i a tot això va sortir la Pinassa jo em vaig sorprendre
bastant i em vaig enfadar, fins i tot, perquè ho dic de cara a aquest transparència, que
a vegades jo dic: “Home, com pot ser que hagi sortit aquesta carta sense que nosaltres
ho sabem?” Bé, doncs, perquè les entitats envien cartes i les publiquem. Doncs, sí, és
veritat, les envien i les publica. I una entitat pot dir: “Senyors, jo plego perquè no podem,
perquè...”, o sigui, els motius eren absolutament lícits, eh?, és més, hi puc estar fins i tot
d’acord, però en el segon paràgraf, si no ho recordo malament, o el tercer, no me’n
recordo, posava: “Però no es preocupin, eh?, vostès vagin per Setmana Santa al
poliesportiu i portin els seus nens, que l’Ajuntament organitzarà la festa igualment, per
això no pateixin. Moltes gràcies. L’entitat d’allò.” Home, jo em vaig emprenyar, perquè,
clar, i si Carnestoltes, el dia 20 de novembre ens diu: “Doncs, aquest any no farem el
pessebre vivent. Però no es preocupin, eh?, vostès vagin a la Cisa que tindran el vestuari
preparat, el burro, el pa torrat, la llenya, Sant Josep, la Verge Maria i la mare de Déu
senyor.” No, això, això, dic jo, aprofito que em facin aquesta preguntar, perquè jo volia
fer un escrit a la Pinassa, que no fos de bronca, però sí un toc d’atenció, eh?, no és la
bronca, jo entenc que ells ho van voler fer i, realment, teníem com la intenció que
l’Ajuntament seguís aquesta activitat pel mateix motiu que nosaltres, finalment, l’hem
fet, per donar aquest servei als infants del nostre poble.
Per tant, no vaig fer l’escrit a la Pinassa, però ja que em fan aquesta pregunta, doncs,
mira, he tingut el meu moment. Saps què vull dir? I, llavors, ho he explicat, perquè penso
que les coses també s’han de saber, saps? I l’Ajuntament ha fet un esforç, en aquest cas,
un esforç gran humà, de recursos humans, de buscar un pressupost i un esforç de temps
per poder-ho, doncs, publicitar i per poder-ho dur a terme.

I, dit això, com que teníem aquests problemes, vam haver de buscar on ho posem, des
d’on ho posem i aquí és on va entrar, doncs, el gran capità de l’Ajuntament, que és
Intervenció, que és on anem, a plorar, ens queixem, però, de fet, és els que ens ajuden
a solucionar aquests problemes greus que tenim, no?, perquè un problema greu era,
d’entrada, trobar els diners.
És a dir, quan això era una subvenció per a una entitat, això era una despesa del capítol
IV, això us ho dic així perquè és com és. Jo no sé ben bé què encara, eh?, encara ho estic
estudiant, però m’estic esforçant. Llavors, això era una despesa del capítol IV. Clar, en
organitzar-ho l’Ajuntament, deixa de ser una subvenció a una entitat i, llavors, s’ha
d’imputar –ho dic bé, eh?– al capítol II.
Llavors, clar, això és una partida pressupostària adequada per atendre aquest tipus de
despeses, eh? S’agafa això i llavors, a través d’una modificació que faran posteriorment,
traslladaran una partida de capital d’un capítol a l’altre capítol i diu que això ja figura a
l’informe d’Intervenció. Jo no m’ho he mirat, però li he preguntat a la Interventora i
m’ho ha dit, i m’ho he cregut, perquè, com vostès ja saben, allà estarà escrit.
Bé, això què vol dir? Doncs, que hem trobat els diners de la subvenció, hem trobat altres
diners, doncs, d’aquest romanent; hem fet un esforç d’intentar trobar partides i a
Joventut hi havia una partida que, com que, evidentment, vostès saben que estem a
l’abril, encara no s’ha gastat, no com jo a Cultura, que ja m’ho he gastat tot
pràcticament, a Joventut encara tenim un romanent per no deixar els joves sense. I just
el romanent que hi havia era aquest i era d’on es podia, doncs, dirigir tot això, perquè
allà també es feien tallers i totes aquestes coses.
Crec que he contestat la seva pregunta.
Sí? Si hi ha alguna cosa que no ha quedat clara, bé, jo ho intento, eh?
Sr. Alcalde: Crec que ha sigut breu i concisa.
Sra. Escolano: No, l’havia avisat que no seria breu, eh?
Sr. Alcalde: I, a més, en curset accelerat d’intervenció estàs aprovada.
Sra. Escolano: Bé, no?
Sr. Alcalde: Sí, sí.
Sra. Escolano: L’he aprovat amb nota, no?

Sr. García: Bé, falta la segona pregunta, però, primer que re, bé, també agraïm
l’explicació i ens sembla bé el que s’ha fet i que s’hagi ajudat al Divertit, que també
nosaltres des de petits l’hem viscut.
I la segona pregunta, perdona?
Sr. García: La segona pregunta era sobre a quantes empreses es van demanar el
pressupost per fer-se càrrec de Divertit?
Sra. Escolano: En vam demanar a diverses i, a tres. Però, a més a més, a una d’elles li
vam demanar com tres pressupostos, que era una de les empreses que ja participaven
al Divertit i ens semblava que, ja que anàvem tan justos de temps, doncs, que aquesta
empresa podia atendre més fàcil, no?, organitzar més fàcil, doncs, el festival aquest. Ens
en va passar tres, dels quals vam triar-ne un, però, fins i tot, va ser perquè ens va donar
la gana, ho vam fer perquè volíem tenir, doncs, contrastos, perquè tal com han anat les
coses i amb això de la despesa i tot plegat, des d’Intervenció ens van dir que no calia, en
aquest cas, atesa la urgència i el perquè estàvem realitzant aquesta activitat, que
demanéssim més d’un pressupost, tot i que ho vam fer, eh?, per contrastar.
Sr. Batlle: Tot i que sí que heu anat de bòlid, no estaria de més que com a part de
l’Ajuntament, doncs, també se’ns pogués haver notificat a nosaltres, doncs, que
l’Ajuntament assumia el Divertit.
Sra. Escolano: Perdona? Ho sabíeu, eh? Ho he dit a la Piazza, ho he dit al carrer, ho he
dit a molts llocs. Estava una mica enfadada. Estava una mica enfadada.
No, d’això n’hem parlat, n’hem parlat perquè això us ho havia dit personalment. Bé, jo,
com que la meva paraula, malauradament, és molt forta, tothom ha sentit que ho deia,
eh? I, per què no me n’he hagut d’amagar, perquè hem fet un esforç. Jo crec que amb
vosaltres n’hem parlat d’aquest tema, eh?, que hem fet un esforç i jo no hagués dit res,
perquè haguessin treballat i ho haguessin fet igualment, però, atès que va sortir l’article
a la Pinassa i que em vaig disgustar, llavors, no vaig tenir cap problema en dir-ho, perquè,
sinó era com si fos culpa de l’Ajuntament que no es feia el Divertit.
Sr. Batlle: I no va cap el negatiu, eh? M’he despistat i, potser, no, saps?, no m’he
assabentat. Doncs, no costa res, trobo.
Sr. Alcalde: Bé, potser anàvem tan de bòlid per poder-ho organitzar i, al mes de març,
va sortir aquesta carta per part de l’Associació Divertit acomiadant-se.
Sra. Escolano: Dic que és molt lícit, eh?, que una entitat que pugui, després de vint anys,
deixar de fer una activitat.

Sra. Escolano: Com que aquí tothom s’ha enrotllat molt, ara era el meu moment, eh?,
que jo he sentit molts rotllos per part de tots.
24. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT SOBRE ELS MOTIUS DE
FER PER PROCEDIMENT D’URGÈNCIA ALGUNES CONTRACTACIONS. (PREGUNTA NÚM.
10, R.E. NÚM. 1913, DE DATA 15/04/2016).
Sr. García: En aquesta, primer de tot, disculpes, ja vam fer un correu i vam corregir-ho
fa uns dies, però, primer era el temps, sí que hi havia hagut un error i seria més ràpid el
títol de la pregunta, per tant, semblava que era sobre el Divertit, però no.
“Per què en alguns casos l’Ajuntament fa contractacions per urgència sense que hagi
una urgència justificable, i havent pogut fer el procediment de contractació abans per a
que hi hagués temps suficient per a fer-lo sense urgència?”
Per tant, simplement, preguntem per què això s’ha fet així en algunes ocasions? I, per
donar un exemple clar, doncs, el cas de Premià Mèdia, la contractació que es va fer fa
uns mesos es va fer amb el procediment d’urgència i la justificació de la urgència era
que s’havia de tenir aquest servei en marxa l’1 de gener d’aquest 2016 i que, per tant,
s’havia de fer per urgència. Però entenem que, en aquest cas i en algun altre que hem
vist que era semblant, doncs, es podia haver fet la contractació amb més temps per no
haver-ho de contractar d’urgència, perquè això implica que hi ha cinc dies perquè es
presentin les empreses que volen presentar-se en un concurs –cinc dies naturals, de fet,
ni tan sols són cinc dies hàbils– i, en el cas de Premià Mèdia, per exemple, només s’hi va
presentar una empresa. Per tant, entenem que la urgència no era tan urgent, realment,
es podia haver fet abans i podia haver donat l’oportunitat a tothom de presentar-s’hi i
fer-ho, per tant, doncs, més obert. Simplement això.
Sr. Tintoré: Bé, aquí, com que la pregunta era molt generalista, ara han especificat una
mica més el tema de Premià de Dalt Mèdia, però no hem pogut mirar, tot i que ho ha
explicat, el perquè de la urgència, de fet, quan es fa això. Primer de tot, dir-los en base
a criteris tècnics, eh?, quan es fan presentacions d’aquesta mena, presentacions per a
contractacions i, quan es fa per urgència, doncs, és perquè no ha donat temps.
Sr. Cases: Perdó, perdó, no estem gens d’acord amb el que acaba de dir el regidor. Què
vol dir que “no hi ha temps”? Que no se sap que aquesta empresa està fent aquest servei
a l’Ajuntament de Premià de Dalt? Als regidors de la Crida tenen tota la raó.
Sr. Tintoré: La pegunta és generalista. Ara, ha posat l’exemple de Premià de Dalt Mèdia,
però, fins ara, era generalista. Quan les coses es fan per urgències, és perquè no ha
donat temps.

Sr. Cases: Falta per aclarir això.
Sr. García: Ja, en aquest cas, per puntualitzar-ho, no és només aquest cas, pel tema de
jardineria de diferents barris del municipi també es va demanar per urgència perquè
s’havia de tenir el servei a la primavera. Però, llavors, per què no es va fer la contractació
amb més temps perquè donés temps a fer-la amb un procediment obert i a la primavera
ja estigués. I, en aquest cas és el mateix. Premià Mèdia ja, de fet, és la mateixa empresa
que estava treballant el 2015 a Premià Mèdia, és la mateixa a qui se li ha donat ara el
2106, però, vaja, des del 2015 se sabia que la seva concessió acabava el desembre; per
tant, es podia haver fet amb més antelació la contractació i, per tant, es podien haver
presentat més empreses i no només una. Ho trobo bastant lògic.
Sr. Alcalde: Bé, dir-vos que aquest tema de dir escolta, aquí, cap polític decideix els
terminis. Això són els tècnics que fan tot aquest procediment. Quan a vegades hi ha
algun procediment, doncs, que hi ha per urgència, és perquè hi ha algun motiu i aquest
motiu es motiva, doncs, tècnicament. Pot ser que a Premià Mèdia un tema de
contractació, doncs, hi ha hagut un canvi de contracte, un canvi, doncs, de la tipologia
de contracte que hi havia, doncs, anteriorment, que acabi el contracte i s’havia de tenir,
doncs, igual s’acaba el 31 de gener un contracte, l’1 de febrer s’ha de tenir el següent
contracte, totalment diferent del que hi havia anterior, sempre va en criteris tècnics.
Aquí, els polítics no han de decidir, doncs, si una cosa va per urgència o va per urgència,
ja són tot criteris tècnics i els tècnics són els que decideixen. Clar, que posem en dubte
aquests temes de contractacions i ja és habitual aquest tema de contractacions, estem
posant en dubte el treball dels professionals de la casa, tant de l’arquitecte, de la
Secretària, de l’interventor, etcètera. Aquí, cap dels regidors decideix si una cosa es
presenta a un lloc o a l’altre, sinó que els tècnics són els que han de valorar en cada
moment què hem de fer. Que hi ha d’anar d’urgència, tot i que tenen motivació i aquesta
motivació s’ha de motivar a l’expedient que hi ha. Caldrà veure l’expedient...
Sr. García: Precisament.
Sr. Alcalde: Però, clar, com que fèieu preguntes globals, s’ha contestat així. Si quan feu
la pregunta feu un tema concret, doncs, us ho detallem concretament en aquell punt,
però, com que no hi ha una pregunta concreta, sinó que la dieu ara, doncs, bé,
consultem l’expedient i mirem la motivació de la urgència i ja està, però, fer preguntes
generalistes i, després, al Ple, fer la pregunta concreta, crec que no és de rebut, perquè,
llavors, la informació no es dóna acurada com hauria de ser.
Sr. García: Si ens podeu donar informació acurada, en aquest cas concret, en aquests
dos casos que he comentat en el següent Ple, cap problema.

Sr. Alcalde: Com tots els temes que vulgueu, però els temes concrets, doncs, digueu-ho
o feu la pregunta més concreta per poder dir aquests contractes quina ha sigut la
motivació.
Sr. García: Em sembla bé. La vam fer genèrica perquè hi ha diferents casos, però, per a
propers plens, intenteu contestar-nos aquests dos. Però, simplement, afegir que,
precisament, en aquest cas, ens havíem mirat l’expedient i el que estem dient és que,
en l’expedient concret, l’única justificació és aquesta, que a l’1 de gener s’havia de tenir
contractat. Per tant, entenem que, en la decisió tant tècnica com política, perquè els
polítics han de donar conformitat o no en aquesta decisió, que, a més, hi ha casos en
què són els càrrecs de confiança els que decideixen aquestes qüestions.
Sr. Alcalde: Però sempre els polítics donen el vistiplau en base a un informe tècnic
favorable a decidir, doncs, sigui d’interventor, sigui d’arquitecte i, quan estem posant
en dubte contractacions, estem posant en dubte els tècnics i no els polítics, eh? Això
també us ho volia dir, que no posem en dubte nosaltres de cap tipus als tècnics, hi
confiem al 100 % amb els tècnics de la casa.
Sr. García: Sí, però la llei diu que les urgències s’han de justificar.
Sr. Alcalde: Correcte. Ja està justificada. Doncs, bé, analitzem l’expedient i, en tot cas...
Però estem parlant de temes tècnics, no polítics, eh?
Sr. García: Doncs, que parlin els tècnics. Però amb un càrrec de confiança més, entenem
que ha d’haver-hi un responsabilitat política al darrere i els polítics han d’acceptar
aquesta urgència.
Sr. Alcalde: Democràticament, de forma favorable, doncs, la Secretària, la Intervenció,
etcètera, que són els que, realment, donen el vistiplau en tots aquests temes.
25. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT RELATIVA A DONAR
COMPTE AL PLE DEL QUE S’APROVA A LES JUNTES DE GOVERN I PER DECRET
D’ALCALDIA (PREGUNTA NÚM. 11, R.E. NÚM. 1815, DE DATA 11/04/2016).
Sr. García: “Per què hi ha alguns casos en què hi ha decrets d’Alcaldia o resolucions de
la Junta de Govern en què hi diu que se n’ha de donar compte al Ple de l’Ajuntament en
la propera sessió” però no se n’ha donat compte al Ple?”
Hem vist diferents casos, però, més que re, eren referits a temes de contractació de
personal. Llavors, no sabem si realment s’hauria de fer en el Ple o no o no és obligatori.
Això, simplement, és per informar-nos, perquè ho diu allà, però, després, no s’ha fet així.

Gràcies.
Sr. Tintoré: Bé, també era una pregunta molt generalista i, ara, l’especifiquen una mica
més, eh?, però jo li donaré resposta. Que es dóna compte al Ple que els decrets
d’Alcaldia relacionats amb cartipàs, àmbit econòmic i recursos humans i, per tant,
Alcaldia dóna compte de tot, segons Secretaria.
Sr. García: Ens hem trobat amb això, que, en el cas de recursos humans, de fet, eren
aquests casos de contractacions de personal en les juntes de govern i que s’ha de donar
compte al Ple i no s’ha fet en els últims mesos. Us podem passar el llistat de tots els
casos, n’hem vist uns quants, simplement. Doncs, intentar que es faci, si realment s’ha
de fer, o si no és obligatori, doncs, que no es faci.
Sr. Alcalde: Doncs, ho preguntarem a Serveis Jurídics, que és qui ho ha de fer, si ho creu
convenient.
Sr. García: Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé.
Sr. García: Volíem afegir una cosa més, perquè, ja saben que és l’última pregunta escrita.
Un moment, que tinc aquí la llei. A veure, la llei municipal i de règim local diu en un punt
que les preguntes formulades oralment en el decurs d’uns sessió han de ser contestades
en el mateix o en la sessió següent. Llavors, simplement, voldríem, si pot ser, que ens
contestéssiu algunes preguntes que en l’últim Ple vam fer i no es van contestar. Vaja,
havíem fet una pregunta i, després, vam fer una repregunta, tot i que no la contestàveu
perquè no estava escrita. Per tant, entenem que, segon la llei, s’hauria de contestar en
el següent Ple.
Sr. Alcalde: Segons la llei, però, segons el ROM al proper Ple, pregunteu les preguntes
que vulgueu o ens ho pregunteu, doncs, via instància, com feu habitualment, perquè,
doncs, bé, per poder-vos donar complida resposta, pel fet de dir... Presenteu quinze
preguntes i no presenteu les que vulgueu fer, doncs, d’aquesta manera, no? Era una
mica la manera de funcionar.
Sr. García: Però, simplement, volíem posar de manifest que enteníem que, amb aquesta
llei, que és a nivell català, entenem que era superior, doncs, enteníem que sí que es
podien contestar les preguntes.
Sr. Alcalde: Doncs, si ens faciliteu les preguntes, doncs, de bona fe les contestarem i
preparem amb els tècnics de la casa.

No havent més assumptes a tractar, l’Alcalde, dóna per finalitzada la sessió, essent les
22 hores del dia 18 d’abril de 2016, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en dono
fe.

La Secretària

Sra. Mireia Boté i Massagué

Vist i plau
L’Alcalde

Sr. Josep Triadó i Bergés

