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ORDRE DEL DIA

ALCALDIA
1. Aprovació del nomenament dels càrrecs de jutge de pau titular i suplent de
Premià de Dalt.
ECONOMIA
2. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits.
SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA
3. Aprovació de les festes locals de Premià de Dalt per a l’any 2020.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

ALCALDIA
1. APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DELS CÀRRECS DE JUTGE DE PAU TITULAR I
SUPLENT DE PREMIÀ DE DALT
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“En data 29 d’abril de 2019, mitjançant un Decret d’Alcaldia es va iniciar el procediment
d’elecció d’un nou jutge titular i un nou jutge de pau suplent de Premià de Dalt, d’acord
amb el que estableixen els articles 4 i següents del Reglament 3/1995, de 7 de juny dels
Jutges de Pau.
En data 17 de maig de 2019, es va publicar l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en els taulers d’anu8ncis del Jutjat de Pau, de l’Ajuntament i de la pàgina web
municipal, als efectes de coneixement per part de possibles interessats i presentació
d’instàncies durant un termini de 20 dies hàbils.
Havent finalitzat el termini de presentació d’instàncies, s’han rebut les sol·licituds que es
relacionen a continuació:
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1. Sr. Enric Redondo Fabregat (instància de data 28/05/2019, amb RGE
E2019005929).
2. Sr. Miguel Angel Ramírez Lujan (instància de data 14/06/2019, amb RGE
E2019006804.
3. Sr. Luciano Muñoz Hurtado (instància de data 14/06/2019, amb RGE
E2019006809).
Les persones interessades en ocupar el càrrec vacant compleixen amb els requisits
establerts per l’ordenament jurídic.
Per tot el que s’ha exposat, a la vista de l’informe emès al respecte per TAE lletrat i en
virtut del que estableix l’article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, del Poder Judicial, així
com fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, proposo
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1. PROPOSAR al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del SR.
ENRIC REDONDO FABREGAT per ocupar el càrrec de Jutge de Pau Titular de Premià
de Dalt.
2. PROPOSAR al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del SR.
MIGUEL ANGEL RAMÍREZ LUJAN per ocupar el càrrec de Jutge de Pau Substitut de
Premià de Dalt.
3. TRAMETRE una còpia dels acords adoptats i de la documentació requerida a la
Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes
escaients.
4. COMUNICAR els presents acords al Jutjat Degà de Primera Instància i Instrucció de
Mataró, al Jutjat de Pau de Premià de Dalt i als interessats per al seu coneixement
i als efectes escaients.”
Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha algun comentari? El que estava de suplent, malauradament,
el titular ens va deixar fa uns mesos, el suplent ha manifestat la voluntat de seguir com
a titular, i el suplent entre de tots els que hi havia és el que tenia més coneixement del
poble.
 Sotmesa la proposta a votació, per 15 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC-CP i Cs)
dels 15 membres presents.
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S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per
unanimitat dels 15 membres presents.

ECONOMIA
2. APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“Vistes les factures que figuren relacionades a continuació, corresponents a la prestació
de serveis i subministraments, que corresponen a obligacions derivades de compromisos
de despeses adquirides en l’exercici anterior, que per qualsevol causa no es varen
reconèixer en aquell.

CIF

TERCER

IMPORT

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS
A83052407 SA
616,76
G58670753 DIOMIRA

933,00

B59383596 ABS INFORMATICA SLU

955,90

B59383596 ABS INFORMATICA SLU
955,90
NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER
G62235676 EUROPA
409,69
P5812001E
H59531525
A08339673
A08339673
A08339673
A08339673
Y3596591A

DATA
FACTURA
30/09/2017
20/12/2018
18/10/2018
11/02/2019

CENTRE
GESTOR
COMUNIC.
POSTALS
CULTURA
INFORMÀTICA
INFORMÀTICA

31/10/2018 JOVENTUT
MEDI
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS DEL
MARESME
24.064,96 20/12/2018 AMBIENT
SERVEIS
COMUNITAT VEÏNS JACINT VERDAGUER 6-8
2.666,38 28/03/2017 GENERALS
EMPRESA CASAS SA
1.341,53 30/11/2018 TRANSPORT
EMPRESA CASAS SA
8.868,38 30/11/2018 TRANSPORT
31/12/2018 TRANSPORT
EMPRESA CASAS SA
871,99
EMPRESA CASAS SA
10.585,47 31/12/2018 TRANSPORT
BECA
31/12/2016 MENJADOR
SANDRA YULIZA RAPALO
792,06
Total

PARTIDA
201/920/22201
342/330/22606
203/491/22706
203/491/22706
370/337/22799
422/1623/22706
401/933/21200
405/4411/47900
405/4411/47900
405/4411/47900
405/4411/47900
302/231/48002

53.062,02

Vist que la realització de les despeses de serveis i subministraments i treballs ha estat
justificada i que les factures que acrediten els deutes han estat degudament
conformades i reuneixen els requisits adients per pagar-les i que per la seva data
corresponen a exercicis anteriors, és procedent que la Corporació les aprovi i que
reconegui el crèdit que representen per poder aplicar-se al Pressupost vigent, entenent
que aquesta excepció es contempla per validar situacions puntuals.
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Atès que de conformitat amb allò que preveuen les Bases d’Execució, les esmentades
factures han estat fiscalitzades per la Intervenció i han seguit els tràmits de comunicació
als òrgans competents, amb caràcter previ o posterior a la seva tramitació.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal en data 9 de juliol de 2019.
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada
per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 26 de juny de 2019, es
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits a favor dels creditors que
figuren a la següent relació i que a l’efecte s’aprova, per un total de 53.062,02 € per
prestació de serveis i subministraments i aprovar en allò que calgui les factures on s’han
formalitzat.
CIF

TERCER
IMPORT
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS
A83052407 SA
616,76

DATA
FACTURA

CENTRE GESTOR PARTIDA
COMUNIC.
30/09/2017 POSTALS
201/920/22201

G58670753 DIOMIRA

933,00

20/12/2018 CULTURA

342/330/22606

B59383596 ABS INFORMATICA SLU

955,90

18/10/2018 INFORMÀTICA

203/491/22706

11/02/2019 INFORMÀTICA

203/491/22706

31/10/2018 JOVENTUT

370/337/22799
422/1623/22706

B59383596 ABS INFORMATICA SLU
955,90
NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER
G62235676 EUROPA
409,69
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS DEL
P5812001E MARESME
24.064,96
H59531525 COMUNITAT VEÏNS JACINT VERDAGUER 6-8

2.666,38

20/12/2018 MEDI AMBIENT
SERVEIS
28/03/2017 GENERALS

A08339673 EMPRESA CASAS SA

1.341,53

30/11/2018 TRANSPORT

405/4411/47900

A08339673 EMPRESA CASAS SA

8.868,38

30/11/2018 TRANSPORT

405/4411/47900

A08339673 EMPRESA CASAS SA

871,99

31/12/2018 TRANSPORT

405/4411/47900

A08339673 EMPRESA CASAS SA

10.585,47

405/4411/47900

Y3596591A SANDRA YULIZA RAPALO

792,06

31/12/2018 TRANSPORT
BECA
31/12/2016 MENJADOR

Total

401/933/21200

302/231/48002

53.062,02

Segon. TRAMITAR un expedient de Incorporació de Romanents per les següents
aplicacions:
CIF
A83052407
G58670753
B59383596
B59383596

TERCER
SOCIEDAD ESTATAL
TELEGRAFOS SA
DIOMIRA
ABS INFORMATICA SLU
ABS INFORMATICA SLU

IMPORT
CORREOS

Y
616,76
933,00
955,90
955,90
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CENTRE GESTOR
COMUNIC.
POSTALS
CULTURA
INFORMÀTICA
INFORMÀTICA

PARTIDA
201/920/22201
342/330/22606
203/491/22706
203/491/22706

NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER
G62235676 EUROPA
CONSORCI
TRACTAMENT
RESIDUS
P5812001E SÒLIDS DEL MARESME
COMUNITAT VEÏNS JACINT VERDAGUER
H59531525 6-8
Y3596591A SANDRA YULIZA RAPALO
Total

409,69

JOVENTUT

370/337/22799

24.064,96 MEDI AMBIENT
422/1623/22706
SERVEIS
2.666,38 GENERALS
401/933/21200
792,06
BECA MENJADOR 302/231/48002
31.394,65

Tercer. APLICAR amb càrrec al pressupost els crèdits corresponents a les respectives
aplicacions pressupostàries.
Quart. COMUNICAR aquest acord al Servei d’Intervenció.”
Sr. Costa: Sí, bona tarda.
Bé, vam comentar a la Comissió Informativa el detall dels proveïdors que estaven
afectats pel pagament d’aquestes factures.
Anualment hi ha aquest recull d’operacions que arriben al tancament del cicle
comptable, i és preceptiu que el Ple de la Corporació n’aprovi el reconeixement. S’ha de
dir que tots els serveis han estat informats pels departaments tècnics, conforme han
prestat el servei o subministrament, i ara procediria pagar-los, i més perquè creiem que
quant abans cobrin, per no generar tensions de tresoreria en aquestes empreses, puguin
efectivament cobrar els serveis prestats.
A la comissió vam manifestar els dubtes que hi havia, però, en qualsevol cas, si teniu
algun apunt a fer, comentar-los que, per tal de no afectar el pressupost ordinari
d’enguany, del 2019, s’ha cregut oportú des del govern pagar a càrrec del superàvit del
2018 el conjunt de factures per import de 53.000 euros, de forma que tots els serveis o
inversions pressupostades en el 2019 no quedin afectades.
Sr. Alcalde: Endavant.
Sr. Expósito: Gracias, señor Alcalde.
Bueno, nosotros, en la comisión sí que dijimos que nos abstendríamos de la votación,
no íbamos a votar a favor ni en contra, pero sí que es verdad que estos días, visitando el
sistema informático, al estudiar un poco más los datos sí que nos hemos dado cuenta
de que parece que hay facturas, bueno, hemos visto que hay facturas de 2016, 2017, y
parece como si fueran facturas olvidadas en el cajón.
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Cómo puede ser que se supone que desde el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del
2018 las facturas tienen que estar totalmente pagadas. Es verdad que es complicado
tener todas las facturas pagadas en 2018, para eso existen las partidas presupuestarias
en los presupuestos municipales, para, en estos créditos, para sufragar estos
inconvenientes.
Sí que es verdad que hay dos formas de pago, lo decíamos, que es que vengan en los
presupuestos ya reflejados, o que el proveedor vaya al juzgado a reclamar su deuda que
el Ayuntamiento no ha pagado.
Pero aquí en Premià de Dalt hay una tercera vía, que es un bálsamo, que se llama
romanent, un romanent que lo hemos pagado todos los vecinos de Premià de Dalt, y
que estamos pagando la mala gestión de los proveedores por abordar sus facturas fuera
de tiempo, y eso lo tenemos que pagar entre todos.
Nosotros consideramos que el superávit, el romanent que tenemos en el Ayuntamiento,
son para inversiones, no para pagar una mala praxis, por un lado, y por el otro.
Y por eso entendemos que la abstención del otro día era justificada porque no teníamos
los datos, pero en el día de hoy votamos en contra.
Gracias.
Sr. Alcalde: Molt bé, més intervencions?
Sr. Costa: Bé, en primer lloc, agrair el vot, entenc, positiu, tant d'Esquerra com del Partit
dels Socialistes.
Comentar-li al senyor de Ciutadans que, home, perdoni que li digui, però, home, això és
una mica demagògia, perquè vostè sap que aquesta Corporació està sotmesa com
qualsevol altra corporació a la Llei d'Estabilitat, i de lluita contra la morositat.
Hem complert des que va ser aprovada pel govern de Rajoy, amb escreix, sempre, el
pagament abans del que marca la llei, que són 30 més 30, per tant no retrassem el
pagament de cap factura de cap proveïdor, sempre es paga dins del termini, en el
moment que està registrada pels mecanismes escaients en l'Ajuntament.
Jo, concretament, no sé a quina factura es refereix, que s'hagi quedat del 16-17, vull
pensar que és el que fa referència als ajuts a la infància en risc.
Confirmi-m'ho, perquè, si no, no podré contestar-li exactament. És aquest?
Sr. Expósito: La beca de comedor, sí.
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Sr. Costa: Vale, sí. Bueno, doncs llavors detallem.
Del conjunt de pagaments que s'han de realitzar, hi ha un conjunt de factures, que el
gros està en l'empresa Casas, que ahir vam comentar la situació, totes aquelles factures
que estem pagant avui són del 2018, i concretament hi ha un ajut que en una factura,
és important, per tant, tot això que endarrerim el bon funcionament dels proveïdors
cauria, l'ajut que s'està comentant aquí, vull pensar que el Departament de Serveis
Socials, que és qui estudia els casos, quan arriba tota aquesta documentació s'ha
d'estudiar, hi ha possibilitat que es denegui en una primera instància, que hi hagi un
recurs per part de l'interessat i que al final del procés administratiu es consideri que s'ha
d'efectuar aquest pagament.
Per tant, en qualsevol cas, sempre que hi ha hagut un problema amb qualsevol
proveïdor, se l'ha atès, no és una norma, per tant no és el que passa habitualment, i jo,
pues bueno, intentaria ser curosos amb aquestes afirmacions a l'aire, perquè no és el
que passa, senyor Expósito.
Sr. Alcalde: Molt bé, més intervencions?
Sr. Expósito: Gracias.

Yo sé que la ley es la Ley regulatoria que te permite pagar estas facturas fuera de plazo.
Pero lo que estamos haciendo con este tipo de pagos fuera de plazo y sacándolo del
romanent, lo que estamos haciendo es una práctica que puede ser perjudicial, porque
el proveedor puede gastar a manos llenas, sabiendo que le vamos a pagar la factura, y
sin ninguna repercusión, porque como todo vecino tiene unos plazos para pagar y para
presentar las facturas.
Entonces, si los proveedores se acostumbran a presentar facturas fuera de plazo, y
sabiendo que se les va a pagar, entonces no hay ningún control.
Entonces, esa es nuestra queja, que se intente educar a nuestros proveedores a que
presenten las facturas en plazo, nada más.
Sr. Costa: Crec que queda prou debatut el punt, estem parlant d'un 0,1% del conjunt
dels 53.000 euros, els proveïdors, insisteixo, són prestadors dels serveis de
l'Ajuntament, que ells mateixos, per les vies no adients, han presentat aquesta factura,
per tant, en el cicle comptable que els correspondria no es podria efectuar aquest
pagament, que s'efectua ara perquè, efectivament, s'ha prestat el servei, i així ho
reconeixen els serveis tècnics.
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Jo penso que l'empresa Casas o el Consorci de Tractament de Residus problemes de
tresoreria per aquests imports no en tindran, en qualsevol cas no fem distinció de
proveïdors, com vostè comprendrà.
Els paguem en el moment que la llei ens ho permet, perquè, clar, seria fàcil, paguem
quan arriba no, ha d'haver-hi un estudi previ si està fora dels terminis escaients.
I després, amb l'ajut aquest, que nosaltres, una de les prioritats que tenim és l'atenció
social.
És més, som dels que més ajuts prestem, tot i no ser competencialment nostre. Són una
primera línia d'atac o de defensa que tenen les corporacions de l'administració, són els
ajuntaments, per atendre aquests casos, i nosaltres ho hem fet sempre.
Per tant, jo, el que convindria reflexionar és que si tots hi votéssim en contra, com vostè
farà, això no es pagaria, directament.
Llavors, els proveïdors, ni tard ni d'hora, no cobrarien, directament.
Jo penso que val la pena valorar si els serveis tècnics diuen que aquests serveis s'han
prestat i que són objecte que siguin perceptors del cobrament, que aquest ple reconegui
això.
I després, parlar del superàvit. El superàvit es dedica a aquelles necessitats que
l'Ajuntament té, al final estem finançant uns serveis que estaven pressupostats en el
2018, i que com que no es van pagar, van passar a formar part del superàvit.
Ara el que fem és rescatar aquells que van passar del servei que s'havia pagat al
superàvit, els tornem a passar al servei que s'havia de pagar.
Per tant, beneficio cero. Benefici net, seria zero, no? L'efecte, diguéssim, seria neutre.
En qualsevol cas, agrair als demés grups el seu vot a favor.
Sr. Alcalde: Molt bé, doncs passem a votació.
 Sotmesa la proposta a votació, per 14 vots a favor (JUNTS, ERC-AM i PSC-CP) i 1
vot en contra (Cs) dels 15 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
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SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA
3. APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE PREMIÀ DE DALT PER A L’ANY 2020
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“Atès que en data 24 de maig de de 2019 ha tingut entrada al RGE d’aquest ajuntament
amb número E2019005780 escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
dels Serveis Territorials a Barcelona de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual
se’ns emplaça per comunicar les festes locals pel 2020.
Vist el que estableix l’article 37.2 de Estatut del Treballadors, que indica que de les
catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i conforme amb el Decret 177/1980,
de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre
de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius.
Vistes les competències que em van ser conferides, en virtut de la delegació d’alcaldia
d’aquest Ajuntament, mitjançant el Decret de data 26 de juny de 2019, proposo al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- PROPOSAR que les festes locals de Premià de Dalt, per a l’any 2020, es fixin en
les dates següents:
FESTES LOCALS DE PREMIÀ DE DALT
a) Dia 1 de juny de 2020- Segona Pasqua
b) Dia 29 de juny de 2020- Festa Local
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la consellera del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, per tal que puguin ésser fixades aquestes festes per l’Ordre
corresponent.”
Sr. Alcalde: Bé, Segona Pasqua i Sant Pere.
El dia de Sant Pere, inicialment, com que és any de traspàs, el dia de Sant Pere és
laborable, i no és diumenge com inicialment s'havia previst. Molt bé, estem d'acord amb
la proposta?
 Sotmesa la proposta a votació, per 15 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC-CP i Cs)
dels 15 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per
unanimitat dels 15 membres presents.
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Sr. Alcalde: I bé, ja acabem aquest Ple, i ara, en breu, passem a la Junta General.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent
les 15’45 hores del dia 26 de juliol de 2019, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en
dono fe.

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document a la data que hi figura.

Vistiplau
La Secretària
Sra. Mireia Boté i Massagué

L’Alcalde
Sr. Josep Triadó i Bergés
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