
 

 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

• Número: 11/2019 
• Caràcter: Ordinària  
• Convocatòria: Primera 
• Data: 16 de setembre de 2019 
• Horari: de 19’30h a 21’45h 
• Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament, situada a la plaça de la Fàbrica, 1 

 
 
MEMBRES ASSISTENTS: 
 
SR. JOSEP TRIADÓ BERGÉS     ALCALDE 
SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA                                           1r. TINENT D’ALCALDE 
SR. CARLES A. MEDINA VILALTA    2n. TINENT D’ALCALDE 
SRA. JOSI DURAN CUTILLAS     3a. TINENT D’ALCALDE 
SR. MARC TINTORÉ SERRA      4a. TINENT D’ALCALDE 
SRA. ISABEL SOLA RUIZ                                                               REGIDORA 
SR. RAMON GOLART ÁVILA      REGIDOR 
SRA. MARTA BOSCH LAFUENTE    REGIDORA 
SR. JULIÁN GINER ARROYO     REGIDOR 
SRA. CLARA BONET OLTRA      REGIDORA 
SR. JOAQUIM FORNÉS FIOL     REGIDOR 
SRA. INMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ    REGIDORA 
SR. GINÉS MARÍN MARÍN      REGIDOR 
SR. JAUME BATLLE DE CASTRO                                                  REGIDOR 
SR. CARLOS GARCÍA ABALOS                                                      REGIDOR 
SR. DAVID EXPOSITO PEÑALVER    REGIDOR 
 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 

SR. JOSEP FONT VIVES     REGIDOR 
 
 
 
 
Antonio López Martínez, Secretari accidental de l’Ajuntament de Premià de Dalt 
 



 

 

ORDRE DEL DIA 

 
ALCALDIA 

 

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (actes núm. 8, 9 i 10). 

 

2. Despatx Oficial. 

 

3. Designació dels representants de la Corporació als òrgans col·legiats de la 

Comissió d’Honors i Distincions i de la Denominació d’Origen d’Alella, i modificació 

dels representants de l’Ajuntament al Consorci de Normalització Lingüística. 

 

4. Designació dels Ajuntaments candidats per a ocupar la vocalia del Consell 

Territorial de la Propietat Immobiliària. 

 

5. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 10/2019. 

 
 

SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 

 

6. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitants de Premià de Dalt.  
 

 

MOCIONS 

 

 

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) 
 

7. Moció en suport a la 3a vaga pel clima del 27S i per l’emergència climàtica. 

 
8. Moció en suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament a la 

mediterrània. 

 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT-

ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CPD-AMUNT) 

 

9. Moció per recuperar la memòria històrica del poble.  

 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS, PARTIDO DE LA 

CIUDADANIA (Cs) 



 

 

10. Moció per a que el futur CAP es converteixi en un CUAP (Centre d’Urgències 

d’Atenció Primària). 

 

 

INFORME DE REGIDORIES  

 

PRECS I PREGUNTES 

 

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) 

 

11. Prec relatiu a l’estudi de la viabilitat d’instal·lar una senyalització vertical que 

adverteixi del nou pas de vianants a la carretera de Premià de Mar. 

 
12. Pregunta relativa al trànsit durant les hores d’entrada i sortida a la llar d’infants de 

les Escoles Betlem. 

 

13. Pregunta relativa al projecte del nou Centre d’Atenció Primària Víctor Català. 

 

14. Pregunta relativa a la presentació de la declaració d’activitats, béns patrimonials i 

interessos per part dels alts càrrecs municipals. 

 

15. Pregunta relativa al restaurant “El Banquet de Premià”. 

 

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT (CPD-

AMUNT) 

 

16. Prec relatiu a la Font del Peix i el terreny que hi ha a sobre. 

 

17. Preguntes relatives als ressalts i desguassos. 

 
18. Preguntes relatives a la no publicació dels nomenaments de càrrecs de confiança.  

 
 
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) 
 

19. Pregunta relativa a les obres del carrer Penedès i Costa Brava. 

 
20. Pregunta relativa a la bandera espanyola. 

 

21. Pregunta relativa a si l’Ajuntament de Premià de Dalt disposa d’un espai per a 

dipositar els cotxes abandonats.  



 

 

22. Pregunta relativa a si l’Ajuntament de Premià de Dalt disposa d’un Pla d’evacuació 

i d’emergències.  

 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
ALCALDIA  
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (ACTES NÚM. 8, 9 I 
10) 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=4.0&endsAt=135.0 
 

 Sotmeses les actes número 8, 9 i 10 a votació, s’acorda la seva aprovació per 

unanimitat dels 16 membres presents sense esmenes.  

 
2. DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Secretari accidental dona lectura dels següents acords: 
 
“RELACIÓ DE CONTRACTACIONS PER DONAR COMPTE A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DEL 16-09-2019 

 
1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 27 de maig de 2019, va acordar 

la contractació a l’empara del contracte laboral d’interinitat, de la senyora Maria del 
Carme Bernárdez Casaus, com a educadora social, des del 3 de juny de 2019 i fins a la 
finalització de l’excedència voluntària atorgada a la Sra. Esther Ortega García prevista 
pel 16 de setembre de 2019. 
 

2. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 7 de juny de 2019, va acordar la 
contractació a temps parcial i, a l’empara del contracte eventual per circumstàncies de 
la producció i acumulació de tasques, a la senyora Neus Cortada Morales, com a 
educadora infantil, amb una dedicació de 12,5 hores setmanals, des de l’11 de juny al 
19 de juliol de 2019. 

 
3. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 7 de juny de 2019, va acordar 

el nomenament del Sr. Oscar Rodríguez Fontseca, com a agent de policia en règim de 
funcionari interí, amb efectes del dia 5 de juny de 2019, i fins a la reincorporació del Sr. 
Carlos Matallana Garrote a la referida plaça o fins a la seva cobertura en la forma 
legalment establerta.  

 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d893c003a?startAt=4.0&endsAt=135.0
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d893c003a?startAt=4.0&endsAt=135.0


 

 

4. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 7 de juny de 2019, va acordar 
la contractació a l’empara del contracte d’obra o servei de durada determinada,  dels 
senyors Oscar Cabezas Giménez i Xavier Ramos Solsona com a peons de zona 
esportiva, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals, des del dia 17 de juny de 2019 i 
fins el 16 de juny del 2020, data de finalització del Programa Complementari de 
Millora d’ocupabilitat 2019-2020. 

 
5. Per decret d’Alcaldia de data 18 de juny de 2019, es va aprovar el nomenament en 

règim de funcionària interina amb la categoria d’agent de Policia a la Sra. Sana Díaz 
Chiheb amb efectes del 20 de juny de 2019, i fins a la cobertura de la plaça en la forma 
legalment establerta o la seva amortització. 

 
6. Per decret d’Alcaldia de data 18 de juny de 2019, es va aprovar la contractació de la 

Sra. Sandra Estévez Quevedo, com a administrativa, des del dia 20 de juny de 2019 i 
fins el dia 1 de febrer de 2020, data de finalització del Programa Complementari de 
Millora de la ocupabilitat.  

 
7. Per decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2019, es va aprovar la contractació a 

l’empara del contracte d’obra o servei de durada determinada, a la senyora Lourdes 
Grau Gomis com auxiliar administrativa, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals, 
des del dia 1 de juliol de 2019 i fins el dia 23 de desembre de 2019, data de finalització 
del Programa Complementari de Millora d’ocupabilitat 2019-2020 (2a edició).  

 
8. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 5 de juliol de 2019, va acordar 

la contractació a l’empara del contracte d’obra o servei de durada determinada, a la 
senyora M. José Marín Rodríguez com a dinamitzadora social, amb una dedicació de 
37,5 hores setmanals, des del dia 15 de juliol de 2019 i fins el 14 de juliol del 2022, per 
donar suport i continuïtat a les activitats iniciades dins el projecte del Pla de Barris. 

 
9. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 22 de juliol de 2019, va acordar 

la modificació de la categoria professional de la Sra. Maria Carme Cristòbal Ferran, 
desprès d’haver superat el corresponent procés de selecció, la qual ha passat a ser 
tècnica mig de joventut amb efectes des de l’1 d’agost de 2019. 

 
10. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 22 de juliol de 2019, va acordar 

la modificació de la categoria professional de la Sra. Virgínia Merlos Carrasco, als 
efectes de fer constar que a partir del dia 1 de setembre de 2019 la seva categoria 
professional passarà a ser la de tècnica superior d’ocupació desprès d’haver superat el 
corresponent procés de selecció. 

 
11. La Junta de Govern Local, en la sessió extraordinària del dia 2 de setembre de 2019, va 

acordar transformar el contracte laboral d’interinitat subscrit el dia 1 de desembre de 
2010 amb el Sr. David Casas Batlle, en un contracte fix amb efectes del dia 5 de 
setembre de 2019, desprès d’haver superat el corresponent procés de selecció. 



 

 

 
12. La Junta de Govern Local, en la sessió extraordinària del dia 2 de setembre de 2019, va 

acordar transformar el contracte laboral d’interinitat subscrit el 21 de juny de 2010 
amb el Sr. Enrique Coromina Domènech, en un contracte indefinit amb efectes del dia 
5 de setembre de 2019, desprès d’haver superat el corresponent procés de selecció. 

 
13. La Junta de Govern Local, en la sessió extraordinària del dia 2 de setembre de 2019, va 

acordar transformar el contracte laboral d’interinitat subscrit el dia 1 de desembre de 
2010 amb el Sr. José Manuel Díez del Rio en un contracte indefinit amb efectes del dia 
5 de setembre de 2019, desprès d’haver superat el corresponent procés de selecció. 

 
14. La Junta de Govern Local, en la sessió  extraordinària del dia 2 de setembre de 2019, 

va acordar transformar el contracte laboral d’interinitat subscrit el dia 1 de desembre 
de 2010 amb el Sr. José Manuel Martos Gutiérrez, en un contracte indefinit amb 
efectes del dia 5 de setembre de 2019, desprès d’haver superat el corresponent procés 
de selecció. 

 
15. La Junta de Govern Local, en la sessió extraordinària del dia 2 de setembre de 2019, 

acordar la contractació de la senyora Rosa Maria Carmen Sánchez Hernández, del 
senyor David Natanael Olivares Vela i del senyor Alberto Marín Rodríguez com a peons 
de jardineria, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals, des del dia 5 de setembre 
de 2019 i fins el dia 31 de desembre de 2019, desprès d’haver superat el corresponent 
procés de selecció. 

 
16. La Junta de Govern Local, en la sessió extraordinària del dia 2 de setembre de 2019, va 

acordar el nomenament de la senyora Maria Teresa Pallarés Ramírez com a 
funcionària de carrera, amb la categoria de tècnica d’administració especial 
d’Intervenció i amb una dedicació de 37,5 hores setmanals, amb efectes del dia 5 de 
setembre de 2019, desprès d’haver superat el corresponent procés de selecció. 

 
17. La Junta de Govern Local, en la sessió extraordinària del dia 2 de setembre de 2019, va 

acordar la modificació de la categoria professional de la senyora Sara Cano Ato 
passant a ser la de mestra d’educació infantil, fins a la cobertura de la plaça en la 
forma legalment establerta o fins a la seva amortització. 

 
18. La Junta de Govern Local, en la sessió extraordinària del dia 2 de setembre de 2019, va 

acordar la contractació de la senyora Montserrat Agnès López Ferrer com a educadora 
infantil, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals, des del 5 de setembre de 2019 i 
fins a la reincorporació de la Sra. Cano al seu lloc de treball, o, en el seu defecte fins a 
la cobertura de la plaça en la forma legalment establerta o fins a la seva amortització. 

 
19. La Junta de Govern Local, en la sessió extraordinària del dia 2 de setembre de 2019, va 

acordar la contractació de la senyora Lucia Pradas Diaz com educadora infantil, amb 



 

 

una dedicació de 37,5 hores setmanal, des del 5 de setembre de 2019 fins al 24 de 
juliol de 2020. 

 
20. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 9 de setembre de 2019, va 

acordar proveir, amb efectes del 10 de setembre de 2019, el lloc de treball de Cap de 
Serveis Tècnics i Coordinador/a de plans estratègics amb la funcionària d’aquesta 
Corporació, Sra. MONTSERRAT PRESAS SÁNCHEZ, al haver superat el concurs 
convocat a l’efecte.” 

 
“DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LES COMISSIONS INFORMATIVES EN EL REGIDOR 
ALEJANDRO COSTA URIGOITIA 
 
En data 1 de juliol de 2019, en sessió extraordinària, el Ple de l’Ajuntament va acordar la 
constitució de les següents Comissions d’estudi i informe i amb caràcter d’òrgans 
complementaris de l’Ajuntament: 
 
- La Comissió informativa o d’estudi permanent. 
- La Comissió especial de comptes. 

 
L’aprovació de la creació de les Comissions Informatives, així com la determinació del 
nombre i nom de les mateixes correspon al Ple de l’Ajuntament a proposta de l’Alcaldia. 
Així mateix, cada grup municipal escull els representants de cada comissió. 
 
L’article 125 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
‘Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals’, 
expressament assenyala: d’una banda, que el President nat de totes les Comissions 
Informatives és l’Alcaldia-Presidència; si bé, pot delegar la presidència en qualsevol 
membre de la Corporació. 
 
Fent en 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 redacció donada per la Llei 57/2003, de 
16 de desembre, 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,  
 
RESOLC, 
 

1. DELEGAR la Presidència de les dues comissions que es relacionen a continuació 
al regidor SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA: 

 
A) Comissió Informativa o d’estudi permanent. 
B) Comissió Especial De Comptes 

 
2. ENTENDRE que la delegació de la presidència comporta tant la facultat 

d’efectuar la convocatòria de les sessions, com la facultat de presidir-les. 



 

 

3.       COMUNICAR aquest acord a l’interessat i donar compte del mateix al Ple de la 
Corporació en la propera sessió que se celebri.” 

 
“DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
En data 1 de juliol de 2019, en una sessió extraordinària, el Ple de la Corporació va 
aprovar la constitució de la Junta de Portaveus, com a òrgan complementari de caràcter 
col·legiat sense atribucions resolutòries, integrada dins l’organització municipal de 
l’Ajuntament. 
 
A l’acord número dos de la proposta, s’acordà que la Junta de Portaveus estaria integrada 
per l’Alcalde (que actua com a President) i per cada un dels /de les portaveus dels 
diferents grups municipals. 
 
Fent en 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 redacció donada per la Llei 57/2003, de 
16 de desembre, 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,  
 
RESOLC, 
 
PRIMER.- DELEGAR la Presidència de la Junta de Portaveus al regidor i portaveu SR. 
CARLES A. MEDINA VILALTA. 
 
SEGON.-  ENTENDRE que la delegació de la presidència comporta tant la facultat 
d’efectuar la convocatòria de les sessions, com la facultat de presidir-les. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’interessat i donar compte del mateix al Ple de la 
Corporació en la propera sessió que se celebri.” 
 

“NOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUAL D’ESPECIAL CONFIANÇA I ASSESSORAMENT 

En data 1 de juliol de 2019 a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, i en 
compliment del que disposa l' article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local, va aprovar la modificació de la plantilla orgànica de la 
Corporació, pel que fa al personal eventual, amb determinació de les característiques i 
retribucions d’aquest. 
 
L’article 104 bis Llei de Bases Règim Local introduït pel número vint-i-vuit de l’article 
primer de la  Ley 27/2013, 27 desembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local estableix un límit màxim al número de personal eventual de les 
Corporacions locals atenent a una escala de població. A Premia de Dalt el número 
màxim de personal eventual és de DOS.  



 

 

Atès que de conformitat amb el que disposa l'esmentat precepte, en concordança amb 
l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb l’article 9 del Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, és 
competència d'aquesta Alcaldia el nomenament de les persones que hagin d' ocupar els 
llocs de personal eventual creats pel Ple de la Corporació. 

En virtut de les atribucions que m’han estat conferides per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53 del Decret legislatiu 
2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

HE RESOLT: 

Primer.- NOMENAR PERSONAL EVENTUAL D’ESPECIAL CONFIANÇA I ASSESSORAMENT 
d'aquest Ajuntament a les persones que a continuació es detallen: 

a) SRA. MÒNICA FARRÉ I SABATÉ, per ocupar el càrrec d’ASSESSORA D’ALCALDIA 1,  

amb efectes del dia 2 de juliol de 2019 i jornada complerta. 

b) SRA. ANA MARIA CUELLO LADEVESSA, per ocupar el d’ASSESSORA D’ALCALDIA 2, 
amb efectes del dia 2 de juliol de 2019 i jornada complerta. 

Segon.- Establir pels esmentats llocs de treball, la descripció que consta en el punt SEGON 
de l’acord plenari de data 1 de juliol de 2019 (ASSESSORA D’ALCALDIA 1 i ASSESSORA 
D’ALCALDIA 2), pel qual es va aprovar la modificació de la plantilla del personal per a l’any 
2019. 

Tercer.- Notificar aquest Decret als interessats, així com al Departament de RRHH i 
Intervenció d'aquest Ajuntament, per al seu coneixement i efectes. 

Quart.- Donar compte d'aquest Decret al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió que es 
celebri.  

Cinquè.- Publicar aquest nomenament en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment 
del que estableix l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d' abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, així com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes 
exigits per l' article 10 del Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals de 
Catalunya.” 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=135.0&endsAt=796.0 
 
3. DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS ÒRGANS COL·LEGIATS DE 
LA COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS I DE LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN D’ALELLA, I 
MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT AL CONSORCI DE 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent proposta: 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d893c003a?startAt=135.0&endsAt=796.0
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d893c003a?startAt=135.0&endsAt=796.0


 

 

“Un cop celebrades les eleccions municipals el passat dia 26 de maig de 2019 convocades 
mitjançant el Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, i un cop constituït el nou Ajuntament, es 
fa necessari procedir, en compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament 
d’Organització i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 
28 de novembre, al nomenament dels nous representants de la Corporació en els òrgans 
col·legiats que siguin competència del Ple. 
 
En data 1 de juliol de 2019, el Ple de la Corporació va aprovar la designació dels 
representants de l’Ajuntament en diversos òrgans col·legiats, entre els quals hi havia 
l’òrgan col·legiat del Consorci de Normalització Lingüística. 
 
En data 18 de juliol de 2019, amb RGE E2019008403, el Consorci de Normalització 
Lingüística va comunicar a l’Ajuntament que d’acord amb els Estatuts de l’Entitat, 
aprovats per Acord de Govern de la Generalitat 43/2018, de 10 de juliol de 2018, les 
entitats consorciades que no hi assisteixen poden delegar el vot en la Presidència o en els 
membres de les altres entitats consorciades, per la qual cosa, només és necessari un únic 
representant.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, a la vista del que s’ha exposat anteriorment, proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- NOMENAR com a representats de l’Ajuntament de Premià de Dalt, en els ens 
supramunicipals que es relacionen a continuació a les persones següents: 

 Comissió d’Honors i Distincions: 
 
Titular: Sr. Josep Triadó i Bergés 
Suplents: Sr. Alejandro Costa Urigoitia 
  Sr. Carles A. Medina Vilalta 
  Sra. Josi Duran Cutillas 
   

 DO Alella: 
Titular:  Sr. Carles A. Medina Vilalta 
Suplent: Sr. Alejandro Costa Urigoitia 
  Sra. Marta Bosch Lafuente 
  Sra. Josi Duran Cutillas 
 

SEGON.- MODIFICAR l’acord del Ple de la Corporació de data 1 de juliol de 2019, 
mitjançant el qual es designaven els representants de l’Ajuntament al Consorci de 
Normalització Lingüística, de tal manera que només hi consti el següent únic representant, 
d’acord amb la petició de l’Entitat: 
 

 Titular: Sra. Josi Duran Cutillas 
 



 

 

TERCER.- COMUNICAR aquests acords a les persones nomenades i als ens 
supramunicipals esmentats als efectes escaients.” 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=796.0&endsAt=1127.0 
 

 Sotmesa la proposta a votació, per 11 vots a favor (JUNTS i PSC), 4 abstencions 

(ERC-AM i CRIDA), i 1 vot en contra (Cs) dels 16 membres presents. 

S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

 
4. DESIGNACIÓ DELS AJUNTAMENTS CANDIDATS PER A OCUPAR LA VOCALIA DEL 
CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA 
 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent proposta: 
 
“Els Consells Territorials de la Propietat Immobiliària són òrgans col·legiats, de caràcter 
interadministratiu, en matèria de cadastre, formats per representants del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, de la Generalitat de Catalunya i de les Entitats Locals. El seu àmbit, 
composició i funció estan regulats pel Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el text refós de la llei del Cadastre Immobiliari i l’Ordre EHA/2386/2007, de 
26 de juliol, per la qual es determina l’àmbit territorial dels Consells Territorials de Madrid 
i de Barcelona i s’estableix el procediment de designació dels representants locals en 
diversos òrgans col·legiats. 
 
Premià de Dalt pertany al Consell Territorial de Barcelona-província. 
 
Així mateix, d’acord amb el que estableix l’article 4 de l’ordre esmentada, els 
representants de les Entitats Locals en els Consells Territorials de la Propietat Immobiliària 
han de ser renovats dins dels quatre mesos següents a la celebració de les eleccions 
municipals. Atès que les eleccions municipals van tenir lloc el proppassat dia 26 de maig 
de 2019, els representants de les Entitats Locals als Consells Territorials han de ser 
renovats abans del 26 de setembre de 2019. 
 
És per tot el que s’ha exposat i 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 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, que proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
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PRIMER. DESIGNAR els Ajuntaments de SANTA SUSANNA i de PREMIÀ DE DALT com a 
candidats a ocupar la vocalia del Consell Territorial de la propietat immobiliària dels 
municipis amb una població igual o inferior als 20.000 habitants, de la província de 
Barcelona. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la Delegació Especial d’Economia i Hisenda de 
Barcelona i als Ajuntaments proposats per al seu coneixement i als efectes escaients.” 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=1127.0&endsAt=1619.0 
 

 Sotmesa la proposta a votació, per 13 vots a favor (JUNTS, ERC-AM i PSC), 2 

abstencions (CRIDA), i 1 vot en contra (Cs) dels 16 membres presents. 

S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

 
5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 10/2019 
 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent proposta: 
 
“Iniciat l’exercici 2019 s’han donat una sèrie de circumstancies econòmiques, socials, 
organitzatives i d’urgència que porten a plantejar una modificació del pressupost vigent per a 
recollir diferents actuacions que s’han de dur a terme i que s’exposen a la Memòria de 
l’expedient. 
 
De la liquidació del Pressupost de l’exercici 2018 en resulta un Romanent de Tresoreria 
positiu en 6.124.603,95 € i una capacitat de finançament de 1.512.789,72 €.  
 
L’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i 
Sostenibilitat Financera determina que en cas que l’entitat presenti capacitat de finançament 
en termes de comptabilitat nacional i tingui deute financer pendent d’amortitzar i romanent 
de tresoreria positiu per a despeses generals,  haurà de destinar el superàvit (fins al límit de 
l’esmentat romanent) a reduir el nivell de deute. 
Als efectes del que preveu aquest article s’entén per superàvit la capacitat de finançament 
segons el sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic als efectes del 
procediment de dèficit excessiu tal com es defineix en la normativa europea 
 
El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret 2/2004 de 
5 de març, determina que el Romanent de tresoreria pot ser font de finançament de 
modificacions pressupostaries consistents en crèdits extraordinaris o suplement de crèdits 
amb les condicions que es contemplen en l’article 177. 
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Atès que s’han donat circumstàncies i necessitats posades de manifest per diferents 
departaments i que eren de difícil previsió en l’elaboració del pressupost per les quals no es 
disposa de crèdit en el pressupost, o altres per a les quals no es disposa de crèdit suficient al 
pressupost, es proposa la següent modificació de pressupost per Crèdits extraordinaris i 
Suplement de crèdit finançada amb Romanent Lliure de Tresoreria: 
 

Partida Centre Gestor 
Import a 

incorporar 

201/920/22201 COMUNIC. POSTALS 616,76 

342/330/22606 CULTURA 933,00 

203/491/22706 INFORMÀTICA 955,90 

203/491/22706 INFORMÀTICA 955,90 

370/337/22799 JOVENTUT 409,69 

422/1623/22706 MEDI AMBIENT 24.064,96 

401/933/21200 SERVEIS GENERALS 2.666,38 

302/231/48002 BECA MENJADOR 792,06 

  
31.394,65 

 
 

Partida Centre Gestor 
Import a 

incorporar 

422/170/46500 MEDI AMBIENT 5.330,53 

 
 

Aplicació 
pressupostària 

IFS 2019 Import 

401/333/63200 
Substitució de les lluminàries i làmpades existents a l'espai Santa Anna i 
l'aparcament soterrat del barri del remei de premià de dalt per unes 
lluminàries i làmpades led 

10.000,00 

401/165/63300 Obres d’adequació dels quadres d'enllumenat públic              200.000,00 

422/171/61900 
Instal·lació i millora de sistemes de reg en els diferents parcs i jardins 
municipals 

20.000,00 

404/165/60900 
Obres de soterrament de les línies de l'avinguda Catalunya, Penedès i Conca de 
Tremp, i pavimentació de les voreres 

185.000,00 

401/323/61900 
Substitució de les dues calderes existents a l'escola Santa Anna i al casal d'avis 
"La Benèfica" de Premià de Dalt per unes calderes de condensació 

30.000,00 

403/342/63200 
Obres d’adequació de les línies elèctriques del pavelló, inscripció a industria i 
canvi de potència contractada 

45.000,00 

422/171/60900 Consolidació del talús del Carrer del Mar 25.000,00 

404/1532/61900 
Reparacions puntuals de paviments d'aglomerats asfàltics a diferents carrers 
de Premià de Dalt 

185.000,00 



 

 

 
Vist l’expedient tramitat per modificar el pressupost per Crèdits extraordinaris i Suplements 
de crèdit, d’acord amb el que disposa l’article 177 del TRLLRHL, aprovat pel RDL 2/2004, els 
articles 35 a 38 del RD 500/1990 i article 6.2 de les Bases d’Execució del pressupost de 2019.  
 
Vist el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i 
Sostenibilitat Financera, i vist l’informe d’Intervenció.  
 
En 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 l’adopció dels següents 
 
ACORDS :  
 

1. APROVAR  la Modificació del Pressupost despeses núm.  10/2019 consistent en la 
INCORPORACIÓ DE CRÈDIT finançat amb Romanent Lliure de Tresoreria per import 
de 1.014.724,89 € 
 

2. EXPOSAR al públic el present acord, durant el termini de quinze dies, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, segons estableixen l'art. 177.2 del RD 
2/2004 pel que s’aprova el text refós de la LRHL i 38 del RD 500/1990 en relació a 
l'art. 169 del RD 2/2004, 20 i 22 del RD 500/1990. Considerar l’acord com a definitiu, 
si transcorregut el termini d'exposició pública no es presenta cap reclamació, no 
essent necessària l'adopció d'un nou acord.” 

 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=1619.0&endsAt=3327.0 
 

 Sotmesa la proposta a votació, per 11 vots a favor (JUNTS i PSC), 2 abstencions 

(CRIDA), i 3 vots en contra (ERC-AM i Cs) dels 16 membres presents. 

S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

 

203/491/62600 Infraestructura comunicacions i informàtica 30.000,00 

203/491/62601 Videocàmeres vigilància 10.000,00 

203/491/63600 Ordinadors i monitors personals 16.000,00 

203/491/62600 Telefonia fixa 8.000,00 

203/491/62600 Control de Presència 14.000,00 

203/491/62600 Audiovisuals 5.000,00 

403/342/62300 Enllumenat instal·lació esportiva La Poma Bike Parc 194.999,71 

  
977.999,71 
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SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 
 
6. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DE PREMIÀ 
DE DALT 
 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la següent proposta: 
 
“D’acord amb el procediment de revisió de les xifres de la població de Premià de Dalt a 
data 1 de gener de 2019, tal com consta a l’annex I, adjunt, efectuat entre l’INE, la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Dalt, i resoltes les discrepàncies 
trobades en els fitxers tractats, s’ha obtingut la xifra final d’habitants de Premià de Dalt 
que es detalla més avall.  
 
Vist el Capítol IV del Títol II del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales, aprovat per Reial Decret 1690/86, d’11 de juliol, modificat per Reial 
Decret 2612/1996, de 20 de desembre.  
 
Vista la Resolució de 13 de setembre de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es publica la 
Resolució de 20 de juliol de 2018, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de 
la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les 
Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntament sobre gestió del padró 
municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població (BOE 
número 228, de 20 de setembre de 2018).  
 
En virtut del que disposa el Conveni de gestió de Padró Municipal d’Habitants signat entre 
aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona, Departament d’Estadística i Població. 
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, d’acord a la normativa exposada, el detall numèric d’habitants 
corresponent a la xifra anual de població de referència 1 de gener de 2019, conforme al 
resum següent: 
 
Homes  Dones  Total habitants de dret  
5.202  5.246  10.448”  
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=3327.0&endsAt=3368.0 
 

 Sotmesa la proposta a votació, per 16 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC, CRIDA i 

Cs), dels 16 membres presents. 
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S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat 
dels 16 membres presents. 

 
 
MOCIONS 
 
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) 
 
7. MOCIÓ EN SUPORT A LA 3ª VAGA PEL CLIMA DEL 27S I PER L’EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA 
 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la moció següent: 
 
“En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, hem 
d’avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització i 
la transformació dels residus, que impulsi el desenvolupament de les energies renovables i 
l’autoconsum, que implanti una nova cultura de l’aigua i dugui a terme una política 
integral de gestió del territori que possibiliti l’explotació racional i sostenible dels seus 
recursos naturals. 
 
Davant de l’emergència climàtica que estem vivint, ens cal donar una resposta ferma que 
impliqui polítiques energètiques, ambientals i de sostenibilitat decidides des de totes les 
institucions. Hem de passar del compromís a l’acció i apostar per aquelles accions que ens 
permetin generar canvis reals. 
 
El proper 27 de setembre el moviment “Friday for future”, amb el suport de més de 100 
entitats i col·lectius, ha convocat una jornada de mobilització que es planteja com a vaga 
estudiantil, vaga de consum, i mobilitzacions en suport de la lluita climàtica. Els signants 
demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàtica i la posada en 
marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos 
d’efecte d’hivernacle. 
 
El món local com a administració més pròxima a la ciutadania, hi juga un paper clau, 
especialment en la conscienciació i canvi d’hàbits de la ciutadania. Però també com a 
institució exemplificadora apostant per la sostenibilitat, la millora de la qualitat de l’aire i 
l’energia verda. Per aquest motiu és necessari que ens sumem a les mobilitzacions 
convocades com a mostra del compromís municipal davant l’emergència climàtica. 
  
Per tots aquests motius, Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal a Premià de Dalt - proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels 
següents 
  
ACORDS 



 

 

PRIMER.- Donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima convocada per més de 100 
col·lectius, que demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàtica i la 
posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de 
gasos d’efecte d’hivernacle. 
 
SEGON.- Seguir promovent sistemes de recollida eficients a nivell municipal, que 
garanteixin un major % de recollida selectiva neta i que posin el focus en la recollida de la 
matèria orgànica de qualitat amb un nivell d’impropis baix. 
 
TERCER.- Seguir desenvolupant estratègies i propostes orientades a millorar i incrementar 
els espais verds al municipi. 
 
QUART.- Seguir fomentant l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals i 
estudiar la possibilitat de tenir al nostre municipi i estudiar la possibilitat i la necessitat de 
establir localitzacions per facilitar el desenvolupament de l’energia solar i eòlica. 
 
CINQUÈ.- Seguir promovent la mobilitat sostenible, fomentant el transport públic i 
estudiar la possibilitat de crear carrils bici. 
 
SISÈ.- Exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea sobre la qualitat 
de l’aire per les emissions de diòxid de nitrogen (NO2) 
 
SETÈ.- Exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents en el marc de la 
normativa europea sobre clima i energia 2030 que demana. 
 
VUITÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, i als promotors de la 
convocatòria, “Friday for future”.” 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=3368.0&endsAt=4040.0 
 

 Sotmesa la moció a votació, per 15 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC i CRIDA) i 1 

abstenció (Cs) dels 16 membres presents. 

  

S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria 

absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

8. MOCIÓ EN SUPORT A LES ONG QUE TREBALLEN EN EL RESCAT I SALVAMENT A LA 
MEDITERRÀNIA 
 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la moció següent: 
 
“Davant la irresponsabilitat, la negligència i la criminalitat de la Unió Europea en la 
delació de funcions humanitàries i d’auxili a la Mediterrània, bressol de moltes de les 
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civilitzacions occidentals de l’edat antiga, i de la prohibició que altres duguin a terme les 
accions de rescat de què Europa es desentén, Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal de Premià de Dalt exposa: 
 
El desencadenant d’aquesta moció -que té com a fonament els més de 18.000 persones 
ofegades quan intentaven escapar de la fam, la persecució o la guerra- és el darrer 
espectacle vergonyós que hem viscut aquest estiu amb el bloqueig del vaixell de Proactiva 
Open Arms, que navega pel Mediterrani buscant vaixells a la deriva i salvant vides.  Una 
organització no governamental i sense ànim de lucre que intenta protegir aquelles 
persones que fugen d’una realitat esperpèntica a la recerca desesperada d’un refugi a les 
nostres costes. 
 
És urgent l’establiment de corredors humanitaris segurs i els programes de reassentament 
i reubicació, així com de vies legals i segures, com l’expedició de visats humanitaris i 
acadèmics, per solucionar el problema. 
 
Persones que, independentment del motiu que les ha dut a la mar, necessiten auxili. Un 
auxili l’incompliment del qual constitueix un delicte en qualsevol legislació dels països de 
l’Europa occidental. Open Arms ens enfronta a aquesta realitat, impedint que ens passi 
desapercebuda. I no podem obviar la necessitat de posicionar-nos davant una atrocitat 
que es repeteix dia rere dia. 
 
Open Arms ha patit l’assetjament actiu per part de les autoritats líbies i italianes, 
l’amenaça de multes i acusacions de tràfic de persones i organització criminal, la 
passivitat d’una Europa amb qui els catalans no ens hi sabem reconèixer i ja darrerament 
l’agressivitat d’una Europa que prohibeix tasques humanitàries i que ha convertit una 
obligació en un delicte. Aquesta no és l’Europa que volem i és l’Espanya de la qual volem 
fugir. Un Estat Espanyol que té previstes multes de fins a 900.000 € en cas que s’intenti 
rescatar persones. 
 
Els catalans ens hem manifestat massivament a favor de l’ajut a les persones refugiades, 
exigint a les institucions europees que aturin aquesta indignitat humana. Ens hem 
postulat com a acollidors repetidament i l’Estat Espanyol, que actualment és qui en té les 
competències, ens ha privat d’aquest dret i aquesta obligació envers els que pateixen. 
 
El govern de la Generalitat ha expressat en diverses ocasions la voluntat d’acollir, 
declarant Catalunya com a port segur, amb el compromís de vetllar per l’acolliment dels 
vaixells que realitzen tasques de salvament a la Mediterrània, de coordinar-ne 
l’assistència i garantir-ne l’acolliment. 
 
El Parlament de Catalunya també ha expressat el seu suport amb les entitats no 
governamentals que treballen per rescatar persones a la Mediterrània, a través de 
diverses mocions, com l’aprovada el 25 de juliol. A més, va aprovar donar la Medalla 



 

 

d’Honor a Òscar Camps, fundador d’Open Arms i Carola Rackete, capitana del Seawatch 3, 
com a mostra de suport a la seva tasca. 
 
Des del món municipal, s’ha reiterat el compromís amb mocions i declaracions a favor de 
l’acollida, posant a disposició de les ONGs i govern recursos per acollir a les persones 
refugiades. 
 
Per tots els motius exposats el Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal, proposa al Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt els següents  
 
ACORDS: 

1. Actualitzar periòdicament a les xarxes corporatives les dades sobre salvaments i 
persones mortes, que segons dades oficials de l’OIM tenen lloc a la Mediterrània. 
 

2. Denunciar l’incompliment de la UE del seu deure de salvar vides i, encara més greu, 
per la prohibició de les operacions de rescat de diferents organitzacions. 
 

3. Denunciar la irresponsabilitat del Govern Espanyol de Pedro Sánchez en el mateix 
sentit. 
 

4. Denunciar l’incompliment del ministre de Foment, José Luís Ábalos i del 
d’Assumptes Exteriors, Josep Borrell, de les quotes d’acollida i el bloqueig 
d’embarcacions de rescat als ports espanyols. 
 

5. Expressar el nostre suport a organitzacions com Proactiva Open Arms i a totes les 
ONGs que naveguen pel Mediterrani per rescatar persones i salvar vides.  
 

6. Exigir al govern de l’estat el compliment de les sentències de diferents tribunals 
que obliguen a transferir a la Generalitat la competència i els recursos per a 
l’acollida de les persones immigrades, sol·licitants d’asil, refugiades i beneficiàries 
de protecció internacional. 
 

7. Exigir al Govern de l’Estat el compliment de la sentència del Tribunal Suprem que el 
condemna a l’execució dels compromisos de reubicació i reassentament acordats 
que obliguen a tramitar les sol·licituds d’asil de 19.500 persones. 
 



 

 

8. Instar al Govern de Catalunya, que en el marc de la política exterior, prengui les 
mesures necessàries per a defensar els interessos i l’activitat que estan 
desenvolupant les ONGs catalanes que treballen en el rescat i salvament al 
Mediterrani. 
 

9. Posar de relleu l’oferta de la Generalitat d’oferir els ports catalans com a ports 
segurs, a entitats i organitzacions que realitzen rescats a la Mediterrània, i donar a 
conèixer a les Nacions Unides aquesta proposta.” 

 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=4040.0&endsAt=4796.0 
 

 Sotmesa la moció a votació, per 15 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC i CRIDA) i 1 

abstenció (Cs) dels 16 membres presents. 

  

S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria 

absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT-

ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CPD-AMUNT) 

9. MOCIÓ PER RECUPERAR LA MEMÒRIA HISTÒRICA DEL POBLE  
 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la moció següent: 
 
“Creiem prioritari dedicar els màxims esforços possibles des de les administracions 
públiques per preservar, recuperar i difondre la memòria històrica, especialment des del 
municipi, per ser la més propera a la ciutadania i la que pot donar veu a les històries de 
vida dels veïns i veïnes del poble. 
 
Per això proposem avançar conjuntament com a poble cap a una major potenciació de la 
memòria històrica de Premià de Dalt. 
 
I, en aquest sentit, continuem aportant propostes per fer passos en aquesta línia. 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

1. L’Ajuntament de Premià de Dalt es compromet a reeditar documents sobre la 
memòria històrica del poble, com ara la col·lecció de documentals “Les veus de la 
història”, que inclou el capítol “Premià de Dalt en temps de la Guerra Civil”, i els llibres 
sobre la història de Premià de Dalt que li sigui possible editar. 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d893c003a?startAt=4040.0&endsAt=4796.0
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Així com a tornar a difondre’ls, conjuntament amb el Museu i l’Arxiu, i tenir-los 
disponibles per a la seva consulta de forma permanent en espais com el Museu. 
Així mateix, es realitzarà una digitalització dels mateixos per tal de difondre’ls de 
manera gratuïta a través d’internet. 
 

2. L’Ajuntament es compromet a fer tot el possible per donar la major visibilitat que es 
pugui als refugis de la Guerra Civil, com ara el trobat a la Font del Peix, i a col·locar-hi 
les senyalitzacions i explicacions pertinents i el reportatge fotogràfic corresponent. 

3. Ens comprometem a obrir un diàleg sobre la composició de la Comissió d’Honors i 
Distincions, per fer-la més plural, diversa i oberta. 

4. Ens comprometem a buscar el màxim consens entre les forces polítiques i amb la 
ciutadania i la societat civil per tirar endavant les propostes d’aquest àmbit. 

5. Publicar i difondre aquests acords a través dels mitjans municipals.” 

 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=4796.0&endsAt=5350.0 
 

 S’aprova per unanimitat l’esmena consistent en retirar l’acord número 3 de la 

moció, passant a tenir la moció el redactat que es transcriu a continuació: 

“Creiem prioritari dedicar els màxims esforços possibles des de les administracions 
públiques per preservar, recuperar i difondre la memòria històrica, especialment des del 
municipi, per ser la més propera a la ciutadania i la que pot donar veu a les històries de 
vida dels veïns i veïnes del poble. 
 
Per això proposem avançar conjuntament com a poble cap a una major potenciació de la 
memòria històrica de Premià de Dalt. 
 
I, en aquest sentit, continuem aportant propostes per fer passos en aquesta línia. 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

1. L’Ajuntament de Premià de Dalt es compromet a reeditar documents sobre la memòria 
històrica del poble, com ara la col·lecció de documentals “Les veus de la història”, que 
inclou el capítol “Premià de Dalt en temps de la Guerra Civil”, i els llibres sobre la història 
de Premià de Dalt que li sigui possible editar. 

Així com a tornar a difondre’ls, conjuntament amb el Museu i l’Arxiu, i tenir-los disponibles 
per a la seva consulta de forma permanent en espais com el Museu. 

Així mateix, es realitzarà una digitalització dels mateixos per tal de difondre’ls de 
manera gratuïta a través d’internet. 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d893c003a?startAt=4796.0&endsAt=5350.0
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2. L’Ajuntament es compromet a fer tot el possible per donar la major visibilitat que es 
pugui als refugis de la Guerra Civil, com ara el trobat a la Font del Peix, i a col·locar-hi les 
senyalitzacions i explicacions pertinents i el reportatge fotogràfic corresponent. 

4. Ens comprometem a buscar el màxim consens entre les forces polítiques i amb la 
ciutadania i la societat civil per tirar endavant les propostes d’aquest àmbit. 

5. Publicar i difondre aquests acords a través dels mitjans municipals.” 

 
 Sotmesa la moció a votació, per 16 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC, CRIDA i Cs), 

dels 16 membres presents. 

S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per unanimitat 
dels 16 membres presents. 
 
 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS, PARTIDO DE LA 
CIUDADANIA (Cs) 
 
10. MOCIÓ PER A QUE EL FUTUR CAP ES CONVERTEIXI EN UN CUAP (CENTRE 
D’URGÈNCIES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA) 
 
El Sr. Secretari accidental dona lectura de la moció següent: 
 
“Exposición de motivos. 
 
El sistema sanitario público establece diferentes recursos para dar respuesta a la 
demanda de atención urgente de la ciudadanía. Esta demanda se concreta en diferentes 
situaciones que requieren una respuesta asistencial diferente (desde las situaciones con 
riesgo vital para la persona afectada, hasta demandas de urgencias por problemas de 
salud leves). 
 
El sistema sanitario catalán, siempre sometida a los recortes por los diferentes gobiernos 
que han pasado por la Generalitat de Catalunya, desde la derecha conservadora hasta 
gobiernos de izquierdas, han dejado ver  las necesidades y las faltas  de mejora en 
inversión de la sanidad pública, y la gran preocupación por la deficiente asistencia en 
urgencias en los hospitales catalanes, como es el caso de las desesperantes listas de 
espera y demoras en el Hospital de Mataró, la reducción horaria en los CAP’s y los 
insuficientes servicios falta de atención primaria en los ambulatorios. 
 
La atención de urgencia se realiza mayoritariamente en los servicios de urgencias 
hospitalarias en toda Cataluña, las 24 horas del día los 365 días del año. Desde Ciutadans 
consideramos que esto es insuficiente, e inadecuado ya que muchos problemas pueden ser 



 

 

resueltos en el ámbito de la atención primaria y no requieren ningún equipamiento 
hospitalario, con la consecuente la saturación del servicio de urgencias del hospital,  
costes  elevados que suponen para el sistema sanitario Catalán, sin contar con el malestar 
de los pacientes que tiene que pasar horas y horas esperando, cuando se podía haber 
resuelto en poco tiempo desde el CUAP. 
 
Dado que la atención primaria no tiene los recursos necesarios y los hospitales están 
saturados, por la falta de inversión y de personal,  se hace necesario disponer de unos 
centros para atender las necesidades urgentes de atención primaria, intermedios entre la 
primaria y la hospitalaria, como son los CUAP. 
 
Los centros de urgencias de atención primaria (CUAP) son centros coordinados con los 
centros de atención primaria (médico/a y enfermero/a de cabecera). Están abiertos las 24 
horas y ofrecen una atención continuada, servicios como puede ser cirugía menor, 
radiología, análisis clínicos, reanimación cardíaca, atención de traumatismo leve, 
patología médica, pediatría y te pueden derivar hacia los servicios hospitalarios de 
referencia si la persona lo necesita o la visita se complica (en coordinación con el SEM). 
 
Estos centros no sustituyen a la atención primaria normal, pero servirían como filtro para 
no colapsar nuestro hospital cercano, sobre todo cuando hay épocas de epidemias 
(Gripes) o temporada de vacunaciones. 
 
Los excelentes profesionales de los CAP’s de Premià de Dalt, nos ayudan a resolver la 
mayoría de problemas de salud en su horario habitual. Pero hay que recordar que estos 
centros no tienen atención continuada fuera de este horario habitual, así como los fines 
de semana, y debemos ir al CAP de Premià de Mar que tampoco dispone de CUAP o 
directamente al Hospital de Mataró. 
 
Y es por ello que a través de esta Propuesta proponemos que al futuro  ambulatorio de 
Premià de Dalt se convierta en un centro de atención primaria público de atención urgente 
–CUAP con los siguientes acuerdos: 
 
 ACUERDOS: 
 
 1º Que el actual proyecto de construcción del nuevo ambulatorio de Premià de Dalt, que 
también dará servicio a los vecinos de Premià de Mar, se convierta en un Centro de 
Urgencias de Atención Primaria (CUAP). 
2º Hacer partícipes a los agentes sociales, asociaciones, Ayuntamientos del Baix Maresme 
que no dispongan de un CAP 24h, plataformas y otros, en el proceso de la redacción del 
proyecto  de este equipamiento Público sanitario. 
 
3º Enviar estos acuerdos , al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 
CATSALUT, al ICS, los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña, los centros de 



 

 

salud públicos del Baix Maresme, a la población a través de la revista de La Pinassa, y 
otros medios de comunicación que disponga el ayuntamiento de Premià de Dalt.” 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=5350.0&endsAt=6338.0 
 

 Sotmesa la moció a votació, per 1 vot a favor (Cs), 11 vots en contra (JUNTS i PSC), 

i 4 abstencions (ERC-AM i CRIDA) dels 16 membres presents. 

  

S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts. 

 
INFORME DE REGIDORIES 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=6338.0&endsAt=6711.0 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) 
 
11. PREC RELATIU A L’ESTUDI DE VIABILITAT D’INSTAL·LAR UNA SENYALITZACIÓ 
VERTICAL QUE ADVERTEIXI DEL NOU PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE PREMIÀ DE 
MAR 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=6711.0&endsAt=6776.0 
 
12. PREGUNTA RELATIVA AL TRÀNSIT DURANT LES HORES D’ENTRADA I SORTIDA A LA 
LLAR D’INFANTS DE LES ESCOLES BETLEM 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=6776.0&endsAt=6970.0 
 
13. PREGUNTA RELATIVA AL PROJECTE DEL NOU CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA VÍCTOR 
CATALÀ 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=6970.0&endsAt=7152.0 
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14. PREGUNTA RELATIVA A LA PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’ACTIVITATS, BÉNS 
PATRIMONIALS I INTERESSOS PER PART DELS ALTS CÀRRECS MUNICIPALS 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=7152.0&endsAt=7454.0 
 
15. PREGUNTA RELATIVA AL RESTAURANT “EL BANQUET DE PREMIÀ” 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=7454.0&endsAt=7541.0 
 
 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT (CPD-
AMUNT) 
 
16. PREC RELATIU A LA FONT DEL PEIX I EL TERRENY QUE HI HA A SOBRE 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=7541.0&endsAt=7647.0 
 
17. PREGUNTES RELATIVES ALS RESSALTS I DESGUASSOS 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=7647.0&endsAt=7754.0 
 
 
18. PREGUNTES RELATIVES A LA NO PUBLICACIÓ DELS NOMENAMENTS DE CÀRRECS DE 
CONFIANÇA 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=7754.0&endsAt=7878.0 
 
 
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) 
 
19. PREGUNTA RELATIVA A LES OBRES DEL CARRER PENEDÈS I COSTA BRAVA 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=7878.0&endsAt=8008.0 
 
 
20. PREGUNTA RELATIVA A LA BANDERA ESPANYOLA 
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http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=8008.0&endsAt=8077.0 
 
 
21. PREGUNTA RELATIVA A SI L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT DISPOSA D’UN ESPAI 
PER A DIPOSITAR ELS COTXES ABANDONATS 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=8077.0&endsAt=8131.0 
 
22. PREGUNTA RELATIVA A SI L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT DISPOSA D’UN PLA 
D’EVACUACIÓ I D’EMERGÈNCIES 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856d675bce016d8b6d8
93c003a?startAt=8131.0&endsAt=null 
 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent les 
21’45 hores del dia 16 de setembre de 2019, de tot el que s’ha dit jo com a Secretari 
accidental, en dono fe. 

 

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document a la data que hi figura. 
 
                                                                                                 Vistiplau  
El Secretari accidental                                                 L’Alcalde 
Sr. Antonio López Martínez                     Sr. Josep Triadó i Bergés 
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