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ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (actes núm. 15 i 16).2.- Despatx Oficial.3.- Renúncia del Sr. Josep Font Vives al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Premià de
Dalt.-

DESENVOLUPAMENT LOCAL
4.- Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Premià de Dalt i de Vilassar de Mar.-

ECONOMIA
5.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits.-

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
6.- Declaració de compatibilitat per a l’exercici d’activitats en el sector privat.-

SALUT
7.- Aprovació del Conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i el Consell
Comarcal del Maresme en matèria de salut pública.MOCIONS

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL

REPUBLICANA

DE

8.- Moció per a declarar Premià de Dalt municipi feminista.-

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
9.- Moció pel futur de la xarxa viària comarcal.-
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15.- Pregunta relativa a l’embornal i ressalt de la Riereta, sota el pont de l’autopista.-16.- Preguntes relatives a les violències masclistes al municipi.-

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
ALCALDIA

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (ACTES NÚM. 15 i
16)
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856eea8b48016ef4d47
e590005?startAt=15.0&endsAt=29.0
 Sotmeses les actes números 15 i 16 a votació, s’acorda la seva aprovació per
unanimitat dels presents sense esmenes.
2. DESPATX OFICIAL
La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords:
“RELACIÓ DE CONTRACTACIONS PER DONAR COMPTE A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DEL 16-12-2019
1.

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 18 de novembre de 2019, va
acordar nomenar, amb efectes del 20 de novembre de 2019, al Sr. Sergio Mira
Fernández com a funcionari en pràctiques amb la categoria d’agent de Policia (escala
d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe Policia Local, escala
bàsica, grup de titulació C2), essent la seva retribució bruta mensual de 2.176,10 €
(Sou Base: 637,57 €, Complement de Destí: 348,39 €, Complement Específic: 769,95 €,
reclassificació econòmica: 128,51 € i prorrata paga extra 291,68€).

2.

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 18 de novembre de 2019, va
acordar nomenar, amb efectes del 20 de novembre de 2019, al Sr. Iván Navas
Fernández, com a funcionari en pràctiques amb la categoria d’agent de Policia (escala
d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe Policia Local, escala
bàsica, grup de titulació C2), essent la seva retribució bruta mensual de 2.176,10 €
(Sou Base: 637,57 €, Complement de Destí: 348,39 €, Complement Específic: 769,95 €,
reclassificació econòmica: 128,51 € i prorrata paga extra 291,68€).”

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856eea8b48016ef4d47
e590005?startAt=29.0&endsAt=97.0
3. RENÚNCIA DEL SR. JOSEP FONT VIVES AL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“Vist l’escrit presentat en data 3 de desembre de 2019, amb RGE d’entrada número
E2019012864, pel Sr. Josep Font i vives, per mitjà del qual formula la seva renúncia al
càrrec de Regidor d’aquest Ajuntament.

Vist que el Sr. Josep Font i Vives, va prendre possessió del càrrec de Regidor, a la sessió
plenària del dia 15 de juny de 2019, per la candidatura presentada a les eleccions
municipals del dia 26 de maig de 2019, per ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL (ERC-AM).
Atès que l’article 9 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, determina
la renúncia com a causa de la pèrdua de condició de Regidor.
Atès que el mateix article 9.4 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
estableix que la renúncia s’haurà de fer efectiva per escrit davant del Ple de la Corporació.
Atesa la instrucció de la Junta Electoral Central, del dia 10 de juliol de 2003 (publicada en
el BOE de data 18 de juliol de 2003), que regula la substitució dels càrrecs representatius
locals, i en la qual s’assenyala: que quan es presenti un escrit de renúncia del càrrec de
Regidor el Ple de l’entitat local del qual formi part prendrà coneixement de la renúncia, i
als efectes de procedir a la substitució, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de
Règim Electoral General, trametrà una certificació de l’acord adoptat a la Junta Electoral
competent, indicant expressament el nom de la persona que a judici de l’Ajuntament li
correspongui cobrir la vacant.
Atès que de conformitat amb la llista de candidats presentada per ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM), a les eleccions del 26 de
maig de 2019, segons la proclamació definitiva, realitzada per part de la Junta Electoral
de Zona de Mataró en data 29 d’abril de 2019, i publicada al BOPB en data 30 d’abril de
2019, el candidat a qui en principi li correspon, per ordre de substitució, és la SRA. JÈSSICA
CARRILLO MONTALVO.
Vist l’informe emès per la Secretaria General de data 3 de desembre de 2019.
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
parcialment modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril i Llei 57/2003, de 16 de
desembre i l’art.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. PRENDRE RAÓ I DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA AL
CÀRREC DE REGIDOR d’aquest Ajuntament presentada pel SR. JOSEP FONT I VIVES,
en data 3 de desembre de 2019, amb RGE E2019012864. A les eleccions locals del
26 de maig de 2019, el Sr. Josep Font i Vives va presentar-se a la llista de la

candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM). Va
ser escollit i va prendre possessió del càrrec, en Ple del dia 15 de juny de 2019, a la
sessió constitutiva de l’Ajuntament.
2. SOL·LICITAR DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL, als efectes de procedir a cobrir la
vacant de Regidor, que expedeixi i trameti a aquest Ajuntament la credencial
acreditativa de la condició de regidora electa a favor de la candidata que segueix
l’ordre de la llista electoral de la candidatura presentada a les eleccions locals del
26 de maig de 2019 per Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERCAM), la SRA. JÈSSICA CARRILLO MONTALVO. Pel cas de renúncia anticipada
d’aquest candidat se sol·licitarà credencial a favor d’aquella persona que
correspongui segons l’ordre de la llista electoral.
3. FER CONSTAR que un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de
Regidora electa es notificarà de forma fefaent per la Secretaria General a la
persona interessada, als efectes pugui prendre possessió del càrrec de Regidora
d’aquest Ajuntament, a la primera sessió plenària que tingui lloc, previ jurament o
promesa del càrrec de Regidora d’acord amb la fórmula establerta en el Reial
Decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia presentació de les declaracions de béns i
patrimoni i la declaració de possibles incompatibilitats i sobre qualsevol activitat
econòmica que li proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics d’acord
amb el que disposa l’art. 75.7 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local i
art. 163.1 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, segons el model aprovat
pel Ple municipal en data 9 de maig de 2011.
4. TRAMETRE un certificat del present acord, juntament amb la resta de
documentació necessària, a la Junta Electoral Central als efectes legals oportuns i
en especial per tal que procedeixi a l’emissió de la credencial acreditativa a favor
del candidat que correspongui.
5. TRASLLADAR aquest acord al SR. JOSEP FONT I VIVES, als portaveus dels grups
polítics municipals, a la resta de membres de la Corporació, a la Secretària, la
Intervenció i a la Tresoreria als efectes legals oportuns.”
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856eea8b48016ef4d47
e590005?startAt=97.0&endsAt=1236.0
* En aquest punt de l’ordre del dia, abandona la Sala de Plens el Sr. Josep Font i Vives.

DESENVOLUPAMENT LOCAL

4. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES
MUNICIPALS DE PREMIÀ DE DALT I DE VILASSAR DE MAR
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“Per resolució de la Direcció General de l’Administració Local, de data 7 de maig de 2019,
la DGAL va acordar iniciar l’expedient de delimitació dels termes municipals de Premià de
Dalt i Vilassar de Mar.
La Direcció General d’Administració Locals (DGAL) i l’Institut Cartogràfic de Catalunya
(ICC) van elaborar el document “Replantejament de la línia de delimitació entre els termes
municipals de Premià de Dalt i de Vilassar de Mar, fites F1 a F3”, de 21 de setembre de
2012, en què es localitzen les fites reconegudes en aquestes actes.
En data 15 d’octubre de 2019, es va emetre un certificat de Secretaria amb el vist i plau de
l’Alcalde de la Corporació que acreditava que s’havia comunicat a tots els propietaris de
les finques afectades per l’expedient de delimitació dels termes municipal, que la reunió
per a celebrar l’inici de les operacions de delimitació era el dia 22 d’octubre de 2019 a les
10:00 hores a la Sala Roser Carrau al carrer Montserrat, núm. 8 de Vilassar de Mar.
En data 22 d’octubre de 2019, es va celebrar la reunió de l’inici de les operacions de
delimitació dels termes municipals de Premià de Dalt i Vilassar de Mar, a la que van
assistir per part de l’Ajuntament de Premià de Dalt, l’Alcalde, el regidor de
Desenvolupament local, l’arquitecte municipal i la Secretaria de la Corporació. D’aquesta
reunió es va estendre un Acta signada per tots els membres/representants assistents dels
municipis afectats i de la Generalitat de Catalunya, en la que els representants dels
ajuntaments de Vilassar de Mar i de Premià de Dalt acceptaven les coordenades UTM de
les fites primera (F1) i tercera (F3) localitzades sobre el terreny i les coordenades UTM
teòriques de la fita segona (F2).
Vist l’informe jurídic emès en data 27 de novembre de 2019 per la Secretaria de la
Corporació.
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’alcaldia de data 26 de juny de 2019,
proposo al Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Premià de Dalt i de Vilassar de Mar.

SEGON.- REMETRE l’acord d’aprovació a la Direcció General d’Administració Local,
Departament de la Presidència, als efectes oportuns.”
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856eea8b48016ef4d47
e590005?startAt=1236.0&endsAt=1365.0
 Sotmesa la proposta a votació, per 16 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC, CRIDA i
Cs) dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat
dels 16 membres presents.
ECONOMIA
5. 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.

N. d'entrada

Data

N. de document

Data doc.

F/2019/668

26/2/2019 201714954-dup

30/10/2017

F/2019/669

26/2/2019 201718330-dup

F/2019/670

26/2/2019 201802477-dup

F/2019/671

26/2/2019 201818350-dup

F/2019/2391

25/7/2019 1 2

Import total

Tercer

Nom

Partida

135,00 B61193124 GESEME 1996 SL

201/920/22706

21/12/2017

46,58 B61193124 GESEME 1996 SL

201/920/22706

9/2/2018

225,00 B61193124 GESEME 1996 SL

201/920/22706

15/10/2018

384,17 B61193124 GESEME 1996 SL

201/920/22706

18/7/2019

14.955,60 B67106716 LA POMA TRAILS AND TRACKS SL

360/341/22609

F/2019/3550

15/11/2019 1190630556

6/11/2019

4.131,44 G28029643 SOCIETAT GRAL. D'AUTORS I EDITORS

341/330/20900

F/2019/3552

15/11/2019 1190630524
152
18/11/2019 181201152007964
179
20/11/2019 181025179000216
952
21/11/2019 181221952000007

6/11/2019

2.122,34 G28029643 SOCIETAT GRAL. D'AUTORS I EDITORS

341/330/20900

1/12/2018

1.129,65 A80292667 ALD AUTOMOTIVE SAU

410/130/20400

25/10/2018

678,28 A80292667 ALD AUTOMOTIVE SAU

410/130/20400

21/12/2018

-640,13 A80292667 ALD AUTOMOTIVE SAU

410/130/20400

F/2019/3565
F/2019/3593
A/2019/26

TOTAL

23.167,93

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.
Atès que de conformitat amb allò que preveuen les Bases d’Execució, les esmentades
factures han estat fiscalitzades per la Intervenció i han seguit els tràmits de comunicació
als òrgans competents, amb caràcter previ o posterior a la seva tramitació.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal en data 2 de desembre 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 23.167,93 € per
prestació de serveis i subministraments i aprovar en allò que calgui les factures on s’han
formalitzat.
N. d'entrada

Nom

Partida

F/2019/668

Data

26/2/2019 201714954-dup

N. de document

Data doc.
30/10/2017

Import total

135,00 B61193124

Tercer

GESEME 1996 SL

201/920/22706

F/2019/669

26/2/2019 201718330-dup

21/12/2017

46,58 B61193124

GESEME 1996 SL

201/920/22706

F/2019/670

26/2/2019 201802477-dup

9/2/2018

225,00 B61193124

GESEME 1996 SL

201/920/22706

F/2019/671

26/2/2019 201818350-dup

15/10/2018

384,17 B61193124

GESEME 1996 SL

201/920/22706

F/2019/2391

25/7/2019 1 2

18/7/2019

14.955,60 B67106716

LA POMA TRAILS AND TRACKS SL

360/341/22609

F/2019/3550

15/11/2019 1190630556

6/11/2019

4.131,44 G28029643

SOCIETAT GRAL. D'AUTORS I EDITORS

341/330/20900

F/2019/3552

15/11/2019 1190630524
152
18/11/2019 181201152007964
179
20/11/2019 181025179000216
952
21/11/2019 181221952000007

6/11/2019

2.122,34 G28029643

SOCIETAT GRAL. D'AUTORS I EDITORS

341/330/20900

1/12/2018

1.129,65 A80292667

ALD AUTOMOTIVE SAU

410/130/20400

25/10/2018

678,28 A80292667

ALD AUTOMOTIVE SAU

410/130/20400

21/12/2018

-640,13 A80292667

ALD AUTOMOTIVE SAU

410/130/20400

F/2019/3565
F/2019/3593
A/2019/26

TOTAL

23.167,93

Segon. APLICAR amb càrrec al pressupost els crèdits corresponents a les respectives
aplicacions pressupostàries.
Tercer. COMUNICAR aquest acord al Servei d’Intervenció.”
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856eea8b48016ef4d47
e590005?startAt=1365.0&endsAt=1737.0
 Sotmesa la proposta a votació, per 11 vots a favor (JUNTS i PSC) i 5 abstencions
(ERC-AM, CRIDA 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.

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
6. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’ACTIVITATS EN EL SECTOR
PRIVAT
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“En data 19 de novembre de 2019, ID Registre núm. E2019012414, la Sra. M. Belén
Rodríguez Bautista personal laboral d’aquesta Corporació amb la categoria d’auxiliar
administrativa adscrita al departament de Cultura, va sol·licitar la declaració de
compatibilitat per a la realització d’una activitat professional com a life coach, coach
empresarial, formacions, etc.
Per escrit de data 26 de novembre de 2019, ID Registre núm. E2019012637, la Sra. Rodríguez
va aclarir el contingut de les activitats objecte de la comptabilitat sol·licitada, concretant que
aquesta està relacionada amb l’assessoria tant personal com empresarial i executiva en
quant a la consecució d’objectius, gestió d’equips, lideratge, creixement personal, etc., així
com amb la impartició de formació relacionada amb les referides àrees.
A causa de la seva relació laboral amb aquesta Corporació, la Sra. M. Belén Rodríguez
Bautista es troba afectada per la normativa d’incompatibilitats d’acord amb el que
estableixen els articles 1 i 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques i 1 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
L’activitat per a la qual la Sra. Rodríguez sol·licita la compatibilitat és de caràcter privat i no
es troba directament relacionada amb les desenvolupades per aquesta entitat ni afectarà a
la seva jornada laboral, essent l’òrgan competent per al seu atorgament el Ple de
l’Ajuntament, d’acord amb el que estableixen els articles 11 a 14 de la referida Llei
d’incompatibilitats.
Examinat l’informe jurídic emès al respecte en data 26 de novembre de 2019 i, en virtut de
les competències que m’han estat conferides per decret d’Alcaldia de data 26 de juny de
2019, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
1. AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT de la Sra. M. Belén Rodríguez Bautista, per al
desenvolupament d’una activitat privada com a life coach, coach empresarial, consistent
amb l’assessoria tant personal com empresarial i executiva en quant a la consecució

d’objectius, gestió d’equips, lideratge, creixement personal, etc., així com amb la
impartició de formació relacionada amb les referides àrees.
2. COMUNICAR a la Sra. M. Belén Rodríguez Bautista que la compatibilitat autoritzada està
sotmesa als límits i a les condicions establertes a la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i a la resta de
legislació concordant i, en particular:
a) En cap cas l’autorització atorgada suposarà la modificació de la jornada de treball i de
l’horari de la treballadora, condicionant-se l’autorització de compatibilitat al seu
estricte compliment.
b) L’acompliment d’aquesta activitat no podrà menyscabar, en cap cas l’assistència al
lloc de treball, ni suposar endarreriment, negligència o descuit en l’acompliment del
mateix, tenint en compte que l’activitat autoritzada no es podrà dur a terme des
d’aquesta Corporació ni utilitzant-ne els seus mitjans.
c) El desenvolupament de l’activitat autoritzada no podrà incidir en els assumptes en què
estigui intervenint , hagi intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir, no
poden prestar-se a persones físiques o jurídiques a qui estigui obligada a atendre en el
desenvolupament del lloc de treball en el sector públic.
3. NOTIFICAR el present acord a la interessada als efectes legals oportuns.”
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856eea8b48016ef4d47
e590005?startAt=1737.0&endsAt=1900.0
 Sotmesa la proposta a votació, per 16 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC, CRIDA i
Cs) dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat
dels 16 membres presents.
SALUT
7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE
DALT I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“L’article. 52 de la Llei de Salut Pública estableix que els serveis mínims dels ajuntaments,
d’acord amb les competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de
Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei

municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són competents
per a prestar els serveis mínims en matèria de salut pública, d’entre els quals, es descriu en
l’apartat g) el servei mínim següent:
“... g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de
companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues... “
L’any 2011, el Consell Comarcal del Maresme va crear el Servei de Control de Mosquits.
L’Ajuntament i el Consell Comarcal han signat diferents Convenis de cooperació per
realitzar tractament enfront el mosquit tigre a Premià de Dalt, el darrer, l’any 2017, amb
una vigència quadriennal.
L’Ajuntament de Premià de Dalt ha resolt el conveni que estava en vigor amb el Consell
Comarcal del Maresme per poder regular la relació entre les dues corporacions amb la
signatura d’un nou conveni que contempla la delegació de les competències necessàries per
executar els tractaments al municipi.
Per tal d’establir els termes de col·laboració entre ambdues corporacions s’ha de procedir
a la signatura del nou conveni.
Vist l’esborrany del conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de Premià
de Dalt i el Consell Comarcal del Maresme, l’objecte del qual consisteix en la realització de
tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi, pels
anys 2020-2023.
Vista la memòria justificativa signada pel tècnic de Salut, de data 29 d’octubre de 2019.
Vist l’informe jurídic de data 25 de novembre de 2019 i 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 de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR al conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de
Premià de Dalt i el Consell Comarcal del Maresme, l’objecte del qual consisteix en la
realització de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al
municipi, i que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA
DERIVADA DE LA GESTIÓ DEL RISC DE PLAGUES, PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
TRACTAMENTS ENFRONT EL MOSQUIT TIGRE (aedes albopictus) AL MUNICIPI.
Mataró, ....... de ................. de 2019

REUNITS
D’una part el Sr. Josep Triadó i Bergés, alcalde de l’Ajuntament de Premià de Dalt, en
nom i representació d’aquesta corporació, assistit per la Secretària de l’Ajuntament
Sra. Mireia Boté Massagué, que dóna fe de l’acte.
D’altra el Sr. Damià del Clot Trias , president del Consell Comarcal del Maresme, en nom i
representació d’aquesta corporació, assistit pel Secretari (actal.) del Consell Comarcal, Sr.
Santiago Pérez i Olmedo, que dóna fe de l’acte.
Ambdues parts es reconeixen mútuament amb capacitat i competència suficient per a
la formalització d’aquest conveni, i en conseqüència,
MANIFESTEN
PRIMER.- Que l’Art. 52 de la Llei de Salut Pública estableix que els serveis mínims dels
ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueixen la Llei 15/1990,
d’ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa
sanitària específica, són competents per a prestar els serveis mínims en matèria de
salut pública, d’entre els quals, es descriu en l’apartat g) el servei mínim següent:
“... g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de
companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues... “
SEGON.- Que l’Ajuntament té interès en minimitzar els efectes negatius que el mosquit
tigre (Aedes albopictus), espècie invasora d’origen asiàtic es troba al municipi. Per
minimitzar els efectes negatius que aquest mosquit pot ocasionar a les persones és
important aconseguir un control de les poblacions del mosquit i per això és cabdal actuar
a tot el territori on ja s’ha trobat.
TERCER.- Que D’acord amb el que disposa l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de
Catalunya, correspon al Consell Comarcal del Maresme la prestació del serveis que li
deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis.
Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència
dels recursos necessaris per a exercir-los.
QUART.- Que d’acord amb el Pla d’Actuació del Consell Comarcal del Maresme 20162019, que s’ha establert com a prioritari la protecció de la salut amb l’objectiu de
prestar els serveis de protecció i promoció de la salut de competència municipal, el
Consell Comarcal del Maresme ofereix la possibilitat de realitzar tractaments enfront
el mosquit tigre als municipis del territori del Maresme amb interès comú de controlar
les poblacions de mosquit tigre a la Comarca.

CINQUÈ.- Que l’article de la Llei 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, estableix que queden exclosos del seu àmbit, entre d’altres, els convenis,
el contingut dels quals no estigui comprès en el dels contractes que regula aquella Llei
o en normes administratives especials celebrats entre les entitats locals, en el present
cas de delegació de competències.
La seva exclusió resta condicionada al compliment de les següents condicions:
1.
Les entitats intervinents no han de tenir vocació de mercat, la qual s'ha de
considerar quan realitzin en el mercat obert un percentatge igual o superior al 20 per
cent de les activitats objecte de col·laboració.
2.
Que el conveni estableixi o desenvolupi una cooperació entre les entitats
participants amb la finalitat de garantir que els serveis públics que els incumbeixen es
presten de manera que s'aconsegueixin els objectius que tenen en comú.
3.
Que el desenvolupament de la cooperació es guiï únicament per
consideracions relacionades amb l'interès públic.
SISÈ.- Que l’Ajuntament, per acord del Ple de la Corporació, en sessió de data __, ha
aprovat el conveni de delegació de competències a favor del Consell Comarcal del
Maresme, en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la
prestació del servei de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre (aedes
albopictus) al municipi.
SETÈ.- Que en data .................................... el Ple del Consell ha acceptat la delegació de
les competències, en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues,
per la prestació del servei de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre (aedes
albopictus) al municipi de Cabrera de Mar, d’acord amb les condicions establertes en el
present conveni, prèvia conformitat i aprovació de l’òrgan competent.
Per tot el que s’ha exposat, i vist que els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic, atorga potestats a les administracions públiques per
formalitzar entre elles convenis interadministratius, fixant l’article 49 el seu contingut, i
en virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-ne recíprocament plena
capacitat per aquest acte i de comú acord estableixen els següents
ACORDS DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
1.

OBJECTE DE DELEGACIÓ i OBLIGACIONS DE LES PARTS

L’objecte d’aquest conveni consisteix en establir les directrius, obligacions i condicions de
la delegació de competències per part de l’Ajuntament per la prestació del servei de
tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi de Premià de Dalt, i
la seva gestió per part del Consell Comarcal del Maresme.

L’exercici d’aquesta competència implicarà que el Consell realitzi la prestació del servei
de tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi amb efectes a
partir de la data de la signatura del present conveni.
A finals d’any el Consell Comarcal elaborarà un mapa de risc dels punts de cria de
cada municipi un cop finalitzin les quatre o més aplicacions de l’any en curs. No obstant,
s’informarà de cada aplicació del tractament de larvicida realitzat a l’Ajuntament.
2.

AMPLIACIO DEL SERVEIS OBJECTE DE DELEGACIÓ

En cas que l’Ajuntament estigui interessat en l’ampliació dels serveis delegats en matèria
de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues enfront el mosquit tigre, el
Consell Comarcal emetrà la corresponent memòria valorada que haurà de ser aprovada
per l’Ajuntament per tenir efectes entre les parts, i formalitzada mitjançant addenda del
conveni.
Els nous serveis prestats, com a conseqüència de la modificació, seran incorporats en les
següents liquidacions mensuals que es practiquin. No es prestarà cap servei que no hagi
estat aprovat per l’Ajuntament.
En cas que l’Ajuntament manifesti la seva voluntat de reduir l’objecte de la delegació
l’Ajuntament es compromet a formalitzar un preavís, davant el Consell Comarcal del
Maresme, amb una antelació mínima de 3 mesos i abans de finalitzar l’any natural.
3.

COMPROMISOS ECONÒMICS

Les condicions particulars amb què es prestarà el servei objecte de la delegació
estan definides al Pla de gestió del Servei que s’adjunta a aquest conveni com a
annex I. La transferència del finançament per part de l’Ajuntament per la prestació del
servei delegat és el que es detalla en el Pla de gestió del servei, d’acord amb els serveis
recollits en el mateix, i per l’any 2019.
L’Ajuntament s’obliga a ingressar la quantitat corresponent al cost de cada
tractament al Consell, a partir de la liquidació per tractament que li serà lliurada per part
del Consell.
Anualment, a partir del primer any de conveni, el Consell, procedirà a la revisió del preus
del serveis objecte de la delegació, de conformitat amb que es preveu a Llei 2/2015, de
30 de març, de desindexació de l’economia i al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel que es
desenvolupa la llei 2/2015, de 30 de març, de desin de l’economia.

Les actuacions incloses al Pla de gestió del Servei podran ser ampliades, o reduïdes, a
sol·licitud de l’Ajuntament ja sigui de forma puntual per circumstàncies especials o bé per
la inclusió indefinida de noves actuacions no previstos inicialment, en el marc de la
delegació acordada, prèvia aprovació dels òrgans competents per a l’aprovació de la
despesa.
L’actualització de les actuacions del servei objecte de la delegació i de les seves
condicions i l’aportació econòmica de l’Ajuntament, es revisaran en funció de l’estudi de
costos associat al Pla de gestió del servei.
En cas que l’Ajuntament manifesti la seva voluntat de reduir els serveis inclosos en el Pla
de Gestió del servei, l’Ajuntament es compromet a formalitzar un preavís, davant el
Consell Comarcal del Maresme, amb una antelació mínima de 3 mesos i abans de
finalitzar l’any natural. Els serveis que es redueixen o s’eliminin hauran de ser
descomptats en les següents liquidacions mensuals que es practiquin.
Les noves condicions seran d’aplicació a partir de la seva aprovació pels òrgans
competents.
4.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present
conveni, que ha d'estar integrada per un o dos membres designats per cadascuna de
les parts signants, o, en el seu defecte, designar un responsable del mecanisme de
seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de portar a terme els convenis
específics.
Aquest mecanisme té com a funció:
El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest conveni,
així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau.
Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni.
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància
i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució
del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
5.

MODIFICACIONS

Les modificacions del present conveni requereixen sol·licitud raonada i degudament
motivada per part dels Presidents de qualsevol de les dues entitats signants del present
conveni.

Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han de formalitzar i adjuntar com a
annex del conveni, formant part integrant del mateix.
6.

VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni de delegació de competències entra en vigor des del dia de la seva
signatura, amb una vigència inicial de 4 anys, essent possible la seva pròrroga anual
fins a un màxim de 4 anys més, per períodes d’anys naturals, pròrroga que haurà de ser
acordada per l’òrgan competent de cadascuna de les entitats signants del present
conveni, i formalitzant-se en addenda anual que s’annexarà al present conveni.
La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació
mínima de tres mesos abans que finalitzi el període de vigència.
7.

ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT DELS COMPROMISOS ESTABLERTS EN
AQUEST CONVENI
En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2c) de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
En aquest sentit qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un
requeriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es
consideren incomplerts.
Si un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la
part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni
s’entén resolt.
8.

EXTINCIÓ DEL CONVENI

El present conveni es pot extingir per les causes següents:
o
Per l’expiració de la vigència del conveni
o
Per la realització del seu objecte
o
Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les
parts signatàries i un cop s’hagi actuat d’acord amb el pacte sisè.
o
Per denúncia d’alguna de les parts signatàries.
o
Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent
En el cas que l’Ajuntament decideixi recuperar la competència abans de finalitzar el
termini de vigència del conveni, l’Ajuntament es compromet a formalitzar un preavís,
davant el Consell Comarcal del Maresme, amb una antelació mínima de 3 mesos i abans
de finalitzar l’any natural.

9.

INTERPRETACIÓ DEL CONVENI I MARC NORMATIU
En cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació o execució del present conveni,
les parts es comprometen a resoldre’ls de forma amistosa en un primer moment a través
de la comissió o, en el seu defecte, del responsable del mecanisme de seguiment,
vigilància i control.
Totes les qüestions que pugin sorgir en ordre a la interpretació i execució d’aquest
conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran resoltes de mutu
acord i sense perjudici de la seva impugnació davant la jurisdicció competent.
El present conveni té caràcter administratiu, obliga a les entitats intervinents des de la
seva signatura sense suposar en cap cas la renúncia a les competències pròpies de
cadascuna d’elles.
I en tot allò no previst en el present conveni s’estarà al que disposa la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local, el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de
12 de juny, el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de la
Propietat Intel·lectual, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte del conveni
10.
RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES
En cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació o execució del present conveni,
les parts es comprometen a resoldre’ls de forma amistosa en un primer moment a través
de la comissió o, en el seu defecte, dels responsables del mecanisme de seguiment,
vigilància i control de la delegació.
11.

JURISDICCIÓ COMPETENT

Atesa la naturalesa juridicoadministrativa de les actuacions litigioses que es puguin
plantejar, les parts poden interposar-se recurs davant la jurisdicció contenciosa
administrativa, de conformitat amb el que disposa l’article 46·1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat exemplar i a un
sol efecte, en el lloc i la data que s’indiquen a l’encapçalament.
ANNEX I

PLA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE TRACTAMENTS AMB LARVICIDA ENFRONT EL
MOSQUIT TIGRE (aedes albopictus) AL MUNICIPI DE
PREMIÀ DE DALT

1.

OBJECTIUS DEL SERVEI

La realització dels 4 tractaments bàsics enfront el mosquit tigre al municipi a fi de
realitzar un control de les poblacions de mosquit tigre a la comarca.
2.

LLOC D’ACTUACIÓ

El present Conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament té com a àmbit d’actuació
els embornals de la via pública que determini l’ajuntament amb l’assessorament del
Consell Comarcal de Maresme i que s’indiquin en el moment del tractament.
3.
PROCEDIMENT DELS TRACTAMENT
El Consell Comarcal del Maresme es basarà en l’estudi previ del municipi que ofereix
la Diputació de Barcelona on recomanen pautes per l’elaboració del protocol
d’actuació que plantejarà a l’Ajuntament abans del començament de la campanya.
S’entén com a tractament cada vegada que es realitzi una aplicació de larvicida als
embornals que es determinin per part de l’ajuntament.
Es realitzaran, com a mínim, quatre tractaments amb larvicida als embornals fixats a
l’apartat 2 i que es duran a terme durant els mesos de març -novembre. El Consell
Comarcal podrà variar el número de tractaments coordinadament amb els ajuntament.
L’Ajuntament determinarà els embornals on es realitzarà el tractament amb
larvicida i s’acordarà amb el Consell Comarcal els dies que es realitzarà cada tractament.
L’aplicació de larvicida en els embornals es realitzarà per la persona que designi el
Consell Comarcal del Maresme i la despesa anirà a càrrec de l’Ajuntament.
L’ajuntament comunicarà al Consell Comarcal del Maresme si acompanyarà o no a
l’aplicador designat.
L’ajuntament podrà designar una persona que haurà d’acompanyar en tot moment la
persona que realitzi l’aplicació i haurà d’indicar els punts a tractar, sempre tenint en
compte que el mosquit tigre es troba en aquells embornals que tenen retenció d’aigua.
El Consell Comarcal del Maresme es responsabilitzarà de determinar els productes i
formes de tractament més adequades, així com les mesures complementàries i
preventives durant la seva aplicació.

4.

COST DEL SERVEI I FORMA DE PAGAMENT
El preu de cada tractament serà en funció dels embornals que es tractin per contribuir
a sufragar els costos.
Per a cada tractament el preu serà en funció del numero d’embornals on s’ha fet
l’aplicació de larvicida i el preu anirà per franges:
•

De l’embornal 1 al 100: 1,20 euro per embornal amb un mínim de 120 euros
per tractament.
•
De l’embornal 101 al 200: 1,15 euros per embornal.
•
Des de l’embornal 201: 0,90 euros per embornal
Aquests preus són exempts d’IVA en compliment de la Llei 37/1992 de l’Impost sobre
el Valor Afegit, article 7.8.
El consistori abonarà el cost de cada tractament al seu municipi en funció de les
liquidacions que li seran lliurades per part del Consell Comarcal del Maresme un cop
finalitzat cada tractament. El Consell Comarcal es reserva el dret de suspendre les
actuacions en un municipi si hi ha liquidacions pendents.
5.

CALENDARI D’APLICACIONS AL MUNICIPI

A efectes d’inici, el tractament es dissenyarà anualment en funció del cicle biològic
del mosquit i les previsions meteorològiques disponibles, doncs la temperatura mínima
és el factor clau per l’inici de l’eclosió dels ous hivernants.
El Consell Comarcal del Maresme avisarà al responsable municipal amb una antelació
mínima de 15 dies naturals abans de l’inici de cada tractament i aportarà el pla de
tractaments previst per aquell any.”
SEGON.- AUTORITZAR l’import de 4.000 € amb càrrec a l’aplicacions pressupostaris i
anualitat següents:
ANY

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

2020

301 /311 /22706 Ctes. Inspeccions Sanitàries – Activitats Salut

1.000,00 €

2021

301 /311 /22706 Ctes. Inspeccions Sanitàries – Activitats Salut

1.000,00 €

2022

301 /311 /22706 Ctes. Inspeccions Sanitàries – Activitats Salut

1.000,00 €

2023

301 /311 /22706 Ctes. Inspeccions Sanitàries – Activitats Salut

1.000,00 €

TERCER.- FACULTAR el Sr. Josep Triadó i Bergés, Alcalde-President de l’Ajuntament de
Premià de Dalt per tal de que signi l’esmentat conveni, així com la resta de documents que
siguin necessaris per al compliment dels presents acords.

QUART.- COMPROMETRES a dotar del crèdit suficient i necessari el pressupost dels
exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023.
CINQUÉ.- CONDICIONAR aquests acords a l’existència de crèdits en els pressupostos
anuals.
SISÉ.- COMUNICAR l’aprovació dels presents acords al Consell Comarcal del Maresme i al
Servei d’intervenció municipal als efectes adients.”
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856eea8b48016ef4d47
e590005?startAt=1900.0&endsAt=2210.0
 Sotmesa la proposta 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 proposta presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

MOCIONS
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL

REPUBLICANA

DE

8. MOCIÓ PER A DECLARAR PREMIÀ DE DALT MUNICIPI FEMINISTA
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent:
“La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la Vida Local es defineix
textualment com “una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a
utilitzar les seves facultats i les dels seus associats a favor d’una igualtat més gran”
(Consell de Municipis i Regions d'Europa i el seu Comitè d'Electes Locals i Regionals, 2005).
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, recull
en la seva exposició de motius que:
● La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos
textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre
l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada
per l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per
Espanya el 1983. En aquest mateix àmbit és procedent evocar els avenços introduïts

per conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín (Beijing)
de 1995.
● La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de l’entrada
en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i homes
i l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un objectiu que s’ha
d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus membres.
● L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la nodiscriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació dels
poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups
en què s’integra siguin reals i efectives.
L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que “totes les dones tenen dret al lliure
desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat,
seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de
discriminació”.
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, recull en el seu
preàmbul que “el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor
cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica
moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista”.
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels poders
públics han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les
dones, donar-los suport i impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el
desenvolupament i l’avaluació de les polítiques públiques”.
Els feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l’erradicació de tota
mena de discriminació, també com a ingredient necessari per a la democratització real de
la societat i per al benestar de tota la població: homes, dones, infants, jovent i gent gran.
Quan el feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de l’emancipació i
les fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit, ens trobem amb
l’auge de l’extrema dreta i les retallades que amenacen els drets de les dones i impedeixen
plantejar-ne nous escenaris.
Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important que mai
que fem palès el nostre compromís amb el feminisme, -com a motor de canvi que ens ha
de permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la vida,- i que
destinem energies i recursos per incorporar la perspectiva feminista en totes les nostres
accions per tal de derrocar les desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les seves
arrels.

Hi ha molts motius que evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones:
- El desequilibri en igualtat d’oportunitats laborals i professionals, entre homes i dones.
- L’empobriment de gènere i discriminació econòmica que pateixen les dones, i que arriba
fins a situacions de pobresa extrema en el cas de moltes dones grans amb pensions
mínimes i insuficients.
- La bretxa salarial existent i les discriminacions directes o indirectes de gènere a l’accés a
la feina i/o als processos de selecció i promoció laboral.
- El desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i paternitat i/o la
cura de persones grans i/o dependents.
- La manca de reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent i
imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l'arranjament de papers de les
dones, moltes migrants, a les quals s'externalitza aquest treball en moltes ocasions.
- Els costos i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys.
- La violència masclista que es manifesta amb diverses formes i amb cada vegada més
cruesa.
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una
igualtat més gran. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones,
comencem a viure d’una altra forma les nostres ciutats i la convivència que s’hi produeix, i
exercim la igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de la vida.
Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques, en la
seva funció d’agent impulsor de la consciència en matèria de drets i contra les
discriminacions masclistes, el ple acorda, a proposta del grup municipal d’Esquerra
Republicana-Acord Municipal:
PRIMER. Declarar Premià de Dalt, municipi feminista.
SEGON. Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per les
alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i el Consell de
les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de març de 2018 en el
marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat. I implementar
progressivament les mesures que s’hi proposen, dedicant-hi els recursos necessaris per fer
efectives les polítiques feministes i d’equitat.
TERCER. Adherir-se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local.

QUART. Fer visible el compromís de suport municipal amb les demandes del moviment
feminista.
CINQUÈ. Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la
sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles bressols i
hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones.
SISÈ. Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i
licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les
quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments, posant
especial atenció a les diferències salarials intersectorials en sectors especialment
feminitzats (neteja d’edificis municipals, servei d’atenció domiciliària i ajuda a la llar, entre
d’altres).
VUITÈ. Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les persones
LGTBI i dones migrades i racialitzades i apostar públicament per la seva contractació
pública i privada, així com per la seva visibilitat.
NOVÈ. Traslladar aquests acords a Ca la Dona, a la Direcció General d’Igualtat de la
Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a PIMEC (Petita i Mitjana
Empresa de Catalunya), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació
de Municipis de Catalunya, al Consell Comarcal.”
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856eea8b48016ef4d47
e590005?startAt=2210.0&endsAt=2968.0
 Sotmesa la moció a votació, per 5 vots a favor (ERC-AM, CRIDA i Cs), i 11 vots en
contra (JUNTS i PSC) dels 16 membres presents.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
9. MOCIÓ PEL FUTUR DE LA XARXA VIÀRIA COMARCAL
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent:
“És una evidència de tots compartida que la crisi climàtica és una problemàtica de
dimensions extraordinàries a la qual cal donar respostes immediates des de tots els
àmbits, inclosos els municipis i Consell Comarcal. Tot i això, no podem oblidar que, en
paral·lel, la problemàtica de la imminent crisi energètica amb el zenit dels combustibles
fòssils i d'altres matèries bàsiques, afegeix més escenaris mundials inquietants. La

reducció de les emissions i del consum energètic lligat a la mobilitat són, per tant, prioritat
indiscutible. Alhora, però, l'expansió metropolitana, el desordre territorial, la saturació
urbanística, l'accés a l'habitatge, els usos insostenibles del territori, la inundabilitat, la
regressió de les platges, la crisi agrícola i molts altres aspectes ambientals estan portant
la comarca a un col·lapse que s'afegeix i retroalimenta les dues problemàtiques globals
esmentades.
Les respostes són urgents i precisen un consens comarcal que no podem ajornar. Cal que
les polítiques de mobilitat i infraestructures tinguin, alhora, en compte el model
territorial (que al nostre entendre ha de prioritzar el reequilibri territorial) i aprofundeixin
en els diversos escenaris que es derivin dels canvis que s'estan produint. Canvis que, en
bona part, dependran de l’evolució de la crisi energètica i climàtica planetària i de les
noves tecnologies en automoció, però també de les opcions de consum de la ciutadania i
de les orientacions polítiques nacionals i comarcals actives que en política
d’infraestructures i mobilitat i ordenació del territori es decideixi prioritzar.
En aquest sentit, la dicotomia és si es continua optant per la continuïtat d’un model de
creixement il·limitat en l’ús del territori i els recursos o, en canvi, s'aposta per una
reconversió sostenible de l’actual model de creixement; si es pretén avançar-nos als
col·lapses ambientals per realitzar una transició suau o ens aboquem als perills d’un
col·lapse abrupte.
Des d'inici de segle, les mobilitzacions de la ciutadania, confluint a la coordinadora
Preservem el Maresme, amb el suport d'una vuitantena d'entitats de la comarca, van
suposar un abans i un després en els plantejaments dels projectes de mobilitat que
afecten la comarca. El compromís polític adoptat per determinades forces polítiques va
acabar de capgirar el projecte dels laterals i dels accessos a Mataró nord. Avui, la
mobilització de la ciutadania organitzada es torna a reprendre.
Als 50 anys de la primera autopista de l'estat, cal reeditar el Pacte de Mobilitat del
Maresme -que es va signar fa gairebé cinc anys- on s'optava clarament per la gratuïtat de
la C-32, la pacificació de l'actual NII, potenciant el transport públic, a peu i amb bicicleta
i les noves mobilitats sostenibles. Posicionar-se sense ambigüitats per la finalització del
peatge i la concessió a Abertis que acaba el 2021 és irrenunciable.
Entenem que les diverses possibilitats de concreció de la mobilitat a la comarca passen en
primer lloc per la gestió pública de la C-32 per tal de fer possible una nova planificació
que acabi amb l'actual dualitat de la xarxa que durant tantes dècades ha suposat greus
perjudicis a la mobilitat amb efectes ambientals i econòmics.
La potenciació decidida del transport públic -autobús i ferrocarril- ha de ser prioritària.
Només amb la fi de la concessió dels actuals peatges privats l'administració podrà
planificar i gestionar al servei d'uns interessos públics als quals es contraposen els
interessos econòmics d'Abertis. Cal, per tant, un nou consens que permeti establir un marc

de debat que possibiliti una planificació pública lliure de les hipoteques territorials que
implica la gestió privada de la xarxa viària al Maresme.
Però aquests propòsits impliquen l'oposició a l'allargament de la C-32 de Blanes a Lloret
(que ara per ara es troba aturada pel contenciós de la Plataforma Aturem-C-32 que
denunciava els deficients estudis d'impacte ambiental). I implica oposar-s'hi, tant per la
destrucció ecològica i territorial que suposaria, com perquè comporta la possibilitat de
l'allargament de la concessió d'Abertis a la C-32 als trams comarcals i la creació d'un nou
peatge a l'ombra al nou tram projectat.
Proposem, en aquesta moció, per tant, una sèrie d'acords de concrecions especialment
respecte a la xarxa viària, que han de ser complementades per altres actuacions que
impulsin el transport públic, les xarxes de camins i carrils per bicicletes i endrecin les noves
mobilitats, l'electrificació del transport públic i dels vehicles municipals, la mobilitat
compartida de vehicles elèctrics, etc.
És per això que el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – Alternativa Municipalista
proposem al Ple els següents
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Premià de Dalt manifesta, reitera i actualitza el seu suport a la
Declaració del Maresme i el Pacte de Mobilitat del Maresme que es fonamenta en la
gratuïtat de la C-32, la pacificació de l'actual N-II, potenciant el transport públic, a peu i
amb bicicleta i les noves mobilitats sostenibles.
Segon. L’Ajuntament de Premià de Dalt fa pública l'oposició a qualsevol perllongament
de l'actual concessió a Abertis en la gestió de la C-32 -que acaba al 2021- entenent que
és fonamental per tal de fer possible una nova planificació que superi l'actual dualitat de
la xarxa viària que durant tantes dècades ha suposat greus perjudicis a la mobilitat amb
greus efectes ambientals i econòmics.
Tercer. S'insta el Comissionat de Mobilitat del Maresme a desenvolupar eines per definir
la funcionalitat que ha de tenir la N-II per la costa i la seva alternativa viària respecte als
moviments interns entre els municipis de la comarca. Definir, després de la consulta amb
els implicats -territorialment parlant- les mesures concretes que hauran de fer possible la
pacificació de l’actual N-II fins a convertir-la en un eix cívic amb garantia de seguretat i
integració urbana i dotant-la de major disponibilitat per a la circulació de vianants,
bicicletes i transport públic.
Quart. Instar, també, el Comissionat a continuar desenvolupant eines i actuacions per
definir la funcionalitat que ha de tenir l’actual C-32 tant en relació als usuaris
maresmencs (nous accessos a municipis com ara Cabrils, Vilassar de Mar o Teià) com en el
conjunt dels usuaris d’altres indrets, ja que aquesta via no hauria de formar part d’una

xarxa de comunicació de més ampli abast com es pretén amb el perllongament
insostenible entre Blanes i Lloret.
Cinquè. Demanar al Consell Comarcal del Maresme que tant en la futura N-II pacificada
com en els nous accessos i rondes i variants actuals es blindin urbanísticament els
entorns de la xarxa per evitar la proliferació de pols d’atracció terciaris (grans superfícies
comercials i d’oci, especialment) que generen un reforçament de mobilitats no desitjades i
contradiuen la pacificació.
Sisè. Demanar al Consell Comarcal que, juntament amb els municipis, impulsi projectes de
desmantellament de les actuals superfícies públiques ocupades pels peatges físics per
tal de restituir aquests espais ocupats per la petjada ecològica, blindant urbanísticament
els entorns per evitar la proliferació de pols d’atracció terciaris que generarien un
reforçament de mobilitats no desitjades. S'impulsaran processos participatius sobre el
futur d'aquests espais restituïbles a usos i funcions sostenibles. L’Ajuntament es
compromet per tant a desenvolupar, coordinadament amb els municipis limítrofes i amb
el Consell Comarcal, aquestes actuacions.
Setè. Demanar al Consell Comarcal que reclami que en l'execució de projectes en la línia
de les propostes acordades es recuperi el finançament en base a la partida de 400 M€
que l’Estat té l’obligació de traspassar a la Generalitat per actuacions al Maresme.
Vuitè. Demanar, per tot això, que el Consell Comarcal del Maresme insti el Comissionat
de Mobilitat del Consell Comarcal, la Generalitat i el Govern de l'Estat a accelerar les
actuacions proposades i, alhora, potenciï la participació ciutadana en els organismes de
planificació comarcals i nacionals per tal d'obtenir el consens ciutadà i polític necessari
per concretar projectes de tanta transcendència per al futur de la comarca.
Novè. Comunicar els presents acords al Consell Comarcal del Maresme, al Departament
de Serveis Territorials de la Generalitat, Parlament de Catalunya, Ajuntaments de la
Comarca, Entitats i Associacions implicades amb la mobilitat del Maresme i als mitjans de
comunicació.”
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856eea8b48016ef4d47
e590005?startAt=2968.0&endsAt=3860.0
 Sotmesa la moció a votació, per 4 vots a favor (ERC-AM i CRIDA), 1 abstenció (Cs), i
11 vots en contra (JUNTS i PSC) dels 16 membres presents.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.

10. INFORME DE REGIDORIES
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856eea8b48016ef4d47
e590005?startAt=3860.0&endsAt=4188.0

PRECS I PREGUNTES
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
11. PREGUNTA RELATIVA A LES BOSSES DE RECOLLIDA D’EXCREMENTS DELS GOSSOS
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856eea8b48016ef4d47
e590005?startAt=4188.0&endsAt=4315.0
12. PREGUNTES RELATIVES ALS PRESSUPOSTOS
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856eea8b48016ef4d47
e590005?startAt=4315.0&endsAt=4457.0
13. PREGUNTA RELATIVA AL BARRI DE LA FLORESTA
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856eea8b48016ef4d47
e590005?startAt=4457.0&endsAt=4575.0
14. PREGUNTES RELATIVES A LES INUNDACIONS DE LA RIERETA
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856eea8b48016ef4d47
e590005?startAt=4575.0&endsAt=4652.0

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT

15. PREGUNTA RELATIVA A L’EMBORNAL I RESSALT DE LA RIERETA, SOTA EL PONT DE
L’AUTOPISTA
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856eea8b48016ef4d47
e590005?startAt=4652.0&endsAt=4688.0
16. PREGUNTES RELATIVES A LES VIOLÈNCIES MASCLISTES AL MUNICIPI

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/8a8080856eea8b48016ef4d47
e590005?startAt=4688.0&endsAt=4824.642

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent les
21 hores del dia 16 de desembre 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.

La Secretària
Mireia Boté Massagué

Vistiplau
L’Alcalde
Sr. Josep Triadó i Bergés

