
 

 

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

• Número: 1/2020 
• Caràcter: Ordinària  
• Convocatòria: Primera 
• Data: 17 de febrer de 2020 
• Horari: de 19’30h a 21’30h 
• 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. JESSICA CARRILLO MONTALVO                                         REGIDORA 
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 
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt 
 
*La Sra. Jessica Carrillo Montalvo, s’incorpora en la sessió plenària en el punt número 3 de 
l’ordre del dia, per tal de prendre possessió del càrrec de regidora.  
 
*El Sr. Ginés Marín Marín, regidor del PSC, s’incorpora en la sessió plenària en el punt 
número 4 de l’ordre del dia. 
 
*El Sr. Alejandro Costa Urigoitia, regidor de JUNTS, s’incorpora en la sessió plenària en el 
punt número 5 de l’ordre del dia. 



 

 

ORDRE DEL DIA 

 
ALCALDIA 

 

1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 17).- 

 

2.- Despatx Oficial.- 

 

3.- Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Jèssica Carrillo Montalvo.- 

 

4.- Nomenament del càrrec de Jutge de Pau suplent de Premià de Dalt.- 

 

 

MOCIONS 

 

 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER PREMIÀ DE DALT-NOU 

IMPULS 

 

5.- Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el MH President 

de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras.- 

 

 

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 

I JUNTS PER PREMIÀ DE DALT-NOU IMPULS 

 

6.- Moció de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona.- 

 

 

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 

7.- Moció per la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica al sostre de 

l’edifici consistorial de Premià de Dalt.- 

 

8.- Moció per la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica.- 

 

 



 

 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT 

9.- Moció per avançar en la lluita contra l’LGBTI-fòbia a Premià de Dalt.- 

 

10.- INFORME DE REGIDORIES.- 

 

  

PRECS I PREGUNTES 

 

 

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 

 

11.- Preguntes relatives a la biblioteca Jaume Perich i Escala.- 

 

12.- Preguntes relatives a la pista exterior coberta annexa al pavelló.- 

 

13.- Preguntes relatives a la situació de l’escola-institut Santa Anna.- 

 

14.- Prec relatiu a la mesa de diàleg sobre temes d’educació especial.- 

- - 

 

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT 

 

15.- Preguntes relatives als pressupostos.- 

 

16.- Pregunta relativa a la instal·lació de ressalts a la Riera.-- 

 

17.- Pregunta relativa a Can Mercadal.- 

 

18.- Preguntes relatives al web municipal i al portal de la transparència.-  

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
ALCALDIA  
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 17) 
 



 

 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127
950005?startAt=12.0&endsAt=22.0 
 

 Sotmesa l’acta número 17 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat 

dels 14 membres presents sense esmenes.  

 
2. DESPATX OFICIAL 
 
La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords: 
 
“RELACIÓ DE CONTRACTACIONS/NOMENAMENTS PER DONAR COMPTE A LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL PLE DEL 17-02-2020 
  

1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 18 de novembre de 2019, 
va acordar nomenar, amb efectes de l’1 de desembre de 2019, al Sr. Jesús Perales 
Amengual, com a funcionari de carrera en la categoria d’agent de la Policia local 
(escala d’Administració especial, subescala Serveis Especials, classe Policia Local, 
escala bàsica, grup de titulació C2). 

 
2. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 2 de desembre de 2019, va 

acordar modificar la relació contractual subscrita amb el Sr. Samuel Querol 
Cuartero mitjançant la formalització d’un contracte a temps parcial i per jubilació 
parcial amb una dedicació de 9,38 hores setmanals, la vigència del qual serà des 
del 4 de desembre de 2019 i fins l’1 de novembre de 2022 data en què l’interessat 
assolirà l’edat establerta per a la seva jubilació total i amb una retribució bruta 
mensual de 434,06 € (SOU BASE: 145,89 €, MILLORA: 215,40 €, ANTIGÜITAT: 43,08 
€ i P.P.EXTRA: 62,00 €). 

 
3. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 2 de desembre de 2019, va 

acordar contractar, a temps complert i a l’empara del contracte laboral de relleu 
regulat per l’art. 12.6 del RDL 2/2015, de 23 de octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, com a peó de serveis, al senyor José 
Oriol Riera Comas des del 4 de desembre de 2019 i fins que hagin transcorregut 
dos anys des de la data prevista per a jubilació ordinària del treballador substituït 
d’acord amb el que estableix l’art. 12.7 de l’esmentat RDL, amb una dedicació de 
37,5 hores setmanals i una retribució bruta mensual de 1.686,01 € (SOU BASE: 
583,54 €, MILLORA: 861,61 i P.P.EXTRA: 240,86 €). 

 
4. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 16 de desembre de 2019, 

va acordar modificar la relació contractual subscrita amb el Sr. Emilio Palacios 
Canals mitjançant la formalització d’un contracte a temps parcial i per jubilació 
parcial amb una dedicació de 9,38 hores setmanals, la vigència del qual serà des 
del 27 de desembre de 2019 i fins el 23 d’abril de 2023 data en què l’interessat 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127950005?startAt=12.0&endsAt=22.0
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127950005?startAt=12.0&endsAt=22.0


 

 

assolirà l’edat establerta per a la seva jubilació total i amb una retribució bruta 
mensual de 406,53 € (SOU BASE: 145,89 €, MILLORA: 181,00 €, ANTIGÜITAT: 21,55 
€ i P.P.EXTRA: 58,09 €). 

 
5. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 16 de desembre de 2019, 

va acordar modificar, la relació contractual subscrita amb el Sr. Oscar Cabezas 
Giménez mitjançant la formalització d’un contracte laboral indefinit a temps 
complert, regulat per l’art. 12.6 del RDL 2/2015, de 23 de octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, com a peó de zones 
esportives, des del 27 de desembre de 2019 i fins que hagin transcorregut dos anys 
des de la data prevista per a la jubilació ordinària del treballador substituït d’acord 
amb el que estableix l’art. 12.7 de l’esmentat RDL, amb una dedicació de 37,5 
hores setmanals i una retribució bruta mensual de 1.525,02 € (SOU BASE: 583,54 
€, MILLORA: 723,62 € i P.P.EXTRA: 217,86 €). 

 
6. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 16 de desembre de 2019, 

va acordar nomenar, amb efectes del 18 de desembre de 2019, al Sr. Ismael 
Basallote Zajara 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€). 

 
7. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 16 de desembre de 2019, 

va acordar nomenar, amb efectes del 18 de desembre de 2019, al Sr. Jesús David 
Rodríguez Guirao, 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€). 

 
8. Per decret d’Alcaldia de data 27 de desembre de 2019, es va resoldre contractar 

al’empara del contracte d’obra o servei de durada determinada i d’interès social, 
regulat per l’art. 15 del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de l’Estatut dels Treballadors a la senyora Cristina Garcia Montañés, com a auxiliar 
d’atenció al públic de l’actuació ocupacional “Proximitat de la informació al 
ciutadà del barri”, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals i una retribució 
bruta mensual de 1.828,45 € (Sou Base: 637,57 €, Millora: 930,50 € i P.P.Extra: 
260,38 €) des del 31 de desembre de 2019 al 30 de juny de 2020. 

 
9. Per decret d’Alcaldia de data 27 de desembre de 2019, es va resoldre contractar a 

l’empara del contracte d’obra o servei de durada determinada i d’interès social, 



 

 

regulat per l’art. 15 del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de l’Estatut dels Treballadors al senyor Juan José Ávila López, com a peó de la 
construcció de l’actuació ocupacional “Manteniment dels edificis municipals i la via 
pública del barri”, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals i una retribució 
bruta mensual de 1.462,46 € (Sou Base: 583,54 €, Millora: 670,00 € i P.P.Extra: 
208,92 €) des del 31 de desembre de 2019 al 30 de juny de 2020. 

 
10. Per decret d’Alcaldia de data 27 de desembre de 2019, es va resoldre contractar a 

l’empara del contracte d’obra o servei de durada determinada i d’interès social, 
regulat per l’art. 15 del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de l’Estatut dels Treballadors a la senyora Mireia Domingo Adrover, com a tècnica 
d’ocupació de l’actuació professional “Suport a la inserció laboral de col·lectius 
amb dificultats especials del barri Sta. Anna-Tió”, amb una dedicació de 37,5 hores 
setmanals i una retribució bruta mensual de 2.183,80 € (Sou Base: 1.020,28 €, 
Millora: 891,00 € i P.P.Extra: 272,52 €) des del 31 de desembre de 2019 al 30 de 
juny de 2020. 

 
11. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 13 de gener de 2020, va 

acordar nomenar, amb efectes de l’1 de febrer de 2020, al Sr. Juan Gregorio Benito 
García com a funcionari en pràctiques, amb la categoria d’administratiu (escala 
d’Administració General, Sots escala administrativa, classe administratiu, grup de 
classificació C, subgrup C1), amb efectes del dia 1 de febrer de 2020, amb una 
dedicació de 37,5 hores setmanals, essent la seva retribució bruta mensual de 
2.209,45 € (sou base: 766,06 €, complement de destí: 372,32 €, complement 
específic: 751,24 €, triennis: 19,07€, prorrata paga extra: 300,76 €). 

 
12. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 13 de gener de 2020, va 

acordar nomenar, amb efectes de l’1 de febrer de 2020, a la Sra. Maria del Mar 
Fernández Zamudio com a funcionari en pràctiques, amb la categoria 
d’administrativa (escala d’Administració General, Sots escala administrativa, 
classe administratiu, grup de classificació C, subgrup C1), amb efectes del dia 1 de 
febrer de 2020, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals, essent la seva 
retribució bruta mensual de 2.364,98 € (sou base: 766,06 €, complement de destí: 
372,32 €, complement específic: 751,24 €, triennis: 152,56€, prorrata paga extra: 
322,80 €). 

 
13. Per decret d’Alcaldia de data 17 de gener de 2020, es va resoldre ampliar la 

jornada laboral del treballador d’aquesta Corporació, Sr. Vicente Ferran Rabassa, 
per tal d’adaptar-la a les necessitats del servei, passant a ser la seva dedicació 
horària setmanal de 37,5 h/setm., en comptes de les actuals 30 h/setm., essent la 
seva retribució bruta mensual de 2.274,61€ (sou base: 766,06 €, millora: 
1.116,03€, antiguitat: 84,06 € i P.P.: 308,46 €).” 

 



 

 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127
950005?startAt=22.0&endsAt=327.0 
 
3. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. JÈSSICA CARRILLO 
MONTALVO 
 
La Sra. Secretària dona lectura del següent text: 
 
“D’acord amb l’article 7 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les entitats locals aprovat per Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, els regidors que 
resultin proclamats electes han de presentar la seva credencial davant la Secretaria 
General. 
 
D’acord amb l’article 30 de l’esmentat Reglament i l’article 75.7 de la Llei de Bases de 
règim local, llei 7/85 de 2 d’abril, tots els membres de la Corporació tenen el deure de 
formular, davant del registre, una declaració d’interessos abans de prendre possessió del 
seu càrrec 
 
A petició de l’Ajuntament de Premià de Dalt, en data 3 de gener de 2020, la Junta 
Electoral Central ha emès la credencial de regidora d’aquesta Corporació a favor de la Sra. 
Jèssica Carrillo Montalvo. 
 
En data 28 de gener de 2020, la Sra. Jèssica Carrillo Montalvo, ha presentat davant 
Secretaria les declaracions d’interessos en relació amb possibles incompatibilitats, 
activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics i béns i drets 
patrimonials, no apreciant-se cap incompatibilitat per a l’exercici del càrrec de Regidora 
de l’Ajuntament de Premià de Dalt. 
 
Així doncs, i com a requisit indispensable per a l’adquisició de la plena possessió del seu 
càrrec, es procedeix per part de l’Alcalde a la formulació del jurament o promesa del 
càrrec de conformitat amb el Reial Decret 707/79 de 5 d’abril 
 

ALCALDE 
 
SRA. JÈSSICA CARRILLO MONTALVO 
 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de Regidora de l'Ajuntament de Premià de Dalt, amb lleialtat al Rei, i respectar i 
fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?" 
 

 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127
950005?startAt=327.0&endsAt=469.0 
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* En aquest punt de l’ordre del dia, s’incorpora a la sessió plenària la Sra. Jèssica Carrillo 
Montalvo, regidora d’ERC-AM.  
 
 
4. NOMENAMENT DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUPLENT DE PREMIÀ DE DALT 
 
* En aquest punt de l’ordre del dia, s’incorpora a la sessió plenària el Sr. Ginés Marín 
Marín, regidor del PSC.  
 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 
 
“En data 15 d’octubre de 2019, mitjançant un Decret d’Alcaldia es va iniciar el 
procediment d’elecció d’un nou jutge de pau suplent de Premià de Dalt, d’acord amb el 
que estableixen els articles 4 i següents del Reglament 3/1995, de 7 de juny dels Jutges de 
Pau. 
 
En data 24 d’octubre de 2019, es va publicar l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en els taulers d’anuncis del Jutjat de Pau, de l’Ajuntament i de la pàgina web 
municipal, als efectes de coneixement per part de possibles interessats i presentació 
d’instàncies durant un termini de 20 dies hàbils. 
 
Havent finalitzat el termini de presentació d’instàncies, s’han rebut les sol·licituds que es 
relacionen a continuació: 
 

1. Sra. Veronica Soler Soriano (instància de data 25/10/2019, amb RGE 
E2019011450). 
 

2. Sr. Albert Rodon Cañellas (instància de data 06/11/2019, amb RGE E2019011890). 
 

3. Sra. Eulàlia Puig Colominas (instància de data 20/11/2019, amb RGE 
E2019012462). 
 

Vist l’informe emès en data 5 de febrer de 2020 pel Sr. Antonio López Martínez, TAE 
lletrat, i en virtut del que estableix l’article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, del Poder 
Judicial, així com fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció 
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a 
Catalunya, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 



 

 

1. PROPOSAR al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament de la SRA. 
EULÀLIA PUIG COLOMINAS, per ocupar el càrrec de Jutge de Pau Suplent de Premià 
de Dalt. 

 
2. TRAMETRE una còpia dels acords adoptats i de la documentació requerida a la 

Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes 
escaients. 

 
3. COMUNICAR els presents acords al Jutjat Degà de Primera Instància i Instrucció de 

Mataró, al Jutjat de Pau de Premià de Dalt i als interessats per al seu coneixement i 
als efectes escaients.” 

 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127
950005?startAt=469.0&endsAt=677.0 
 

 Sotmesa la proposta a votació, per 14 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC i Cs) i 2 

abstencions (CRIDA) 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 DE JUNTS PER PREMIÀ DE DALT-NOU 
IMPULS 
 
5. MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL RESPECTE EL 
MH PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS  
 
* En aquest punt de l’ordre del dia, s’incorpora a la sessió plenària el Sr. Alejandro Costa 
Urigoitia, regidor de JUNTS.  
 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 
 
“El passat divendres dia 3 de gener de 2020,  en un acord, la Junta Electoral Central pretén 
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat no 
haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del 
Parlament de Catalunya.  
 
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que 
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya 
respecte els motius de cessament del President del nostre país. 
 



 

 

En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol 
Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver 
pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.  
 
Aquestes resolucions les de la JEC, òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol, 
s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució 
per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el 
dret d’autodeterminació de Catalunya. 
 
El passat dilluns 27 de gener de 2020, el secretari general del Parlament, Xavier Muro, 
dona instruccions als serveis de la cambra per retirar l'acta de diputat al President de la 
Generalitat, Quim Torra, en una carta dirigida a la Mesa del Parlament, i el President del 
Parlament, Roger Torrent, en sessió plenària, ratifica treure-li l'escó. 
 
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al 
costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial, la defensa de la 
llibertat d’expressió i per trobar una solució política al procés. 
 
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la inhabilitació del M.H. 
President de la Generalitat Quim Torra, que ordena la retirada de la seva credencial de 
diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com el 
Reglament del Parlament de Catalunya. 
 
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la 
condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es 
dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat 
parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a 
eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín. 
 
TERCER.- Rebutjar la resolució aprovada pel president del Parlament de Catalunya el 
passat dilluns 27 de gener de 2020, deixant sense efecte la credencial del president Quim 
Torra com a diputat electe del Parlament de Catalunya. I instar a la presidència del 
Parlament de Catalunya a revertir aquesta situació. 
 
QUART.- Donar suport a les propostes de resolució que és prenguin per part del Parlament 
de Catalunya, així com pel Govern de la Generalitat per defensar tant els drets del 
President com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili. 
 
CINQUÉ.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre 
país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, 



 

 

representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen 
l’acord polític. 
 
SISÉ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels 
exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
 
SETÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a la llibertat d’expressió i el dret a què siguem els 
catalans els qui decidim el nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics. 
 
VUITÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la 
Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu i a les entitats 
municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la 
ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns.” 
 

 Per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, s’accepta la 
incorporació d’unes esmenes, passant a tenir la moció el redactat que es transcriu a 
continuació: 

 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 
 

“El passat divendres dia 3 de gener de 2020,  en un acord, la Junta Electoral Central pretén 

executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat no 

haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del 

Parlament de Catalunya.  

Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que 

determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya 

respecte els motius de cessament del President del nostre país. 

En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol 

Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la 

Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver 

pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.  

Aquestes resolucions les de la JEC, òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol, 

s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució 

per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el 

dret d’autodeterminació de Catalunya. 



 

 

El passat dilluns 27 de gener de 2020, el secretari general del Parlament, Xavier Muro, 

dona instruccions als serveis de la cambra per retirar l'acta de diputat al President de la 

Generalitat, Quim Torra, en una carta dirigida a la Mesa del Parlament, i el President del 

Parlament, Roger Torrent, en sessió plenària, ratifica treure-li l'escó. 

Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al 

costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial, la defensa de la 

llibertat d’expressió i per trobar una solució política al procés. 

És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS: 

PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la inhabilitació del M.H. 

President de la Generalitat Quim Torra, que ordena la retirada de la seva credencial de 

diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com el 

Reglament del Parlament de Catalunya. 

SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la 

condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es 

dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat 

parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a 

eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín. 

TERCER.- Rebutjar la resolució aprovada pel president del Parlament de Catalunya el 

passat dilluns 27 de gener de 2020, deixant sense efecte la credencial del president Quim 

Torra com a diputat electe del Parlament de Catalunya. I instar a la presidència del 

Parlament de Catalunya a revertir aquesta resolució. 

QUART.- Donar suport a les propostes de resolució que és prenguin per part del Parlament 

de Catalunya, així com pel Govern de la Generalitat per defensar tant els drets del 

President com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili. 

CINQUÉ.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre 

país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, ciutadans i 

ciutadanes, representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar 

solucions, allunyen l’acord polític. 

SISÉ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels 

exiliats i exiliades, l’absolució dels encausats i encausades, i la plena garantia en l’exercici i 

defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 



 

 

SETÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 

l’autodeterminació de Catalunya, el dret a la llibertat d’expressió i el dret a què siguem els 

catalans els qui decidim el nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics. 

VUITÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 

Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la 

Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu i a les entitats 

municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la 

ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns.” 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127
950005?startAt=677.0&endsAt=1865.0 
 

 Sotmesa la moció a votació, per 14 vots a favor (JUNTS, ERC-AM i CRIDA), 2 

abstencions (PSC) i 1 vot en contra (Cs) dels membres que integren la Corporació.  

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

absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

 

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 

I JUNTS PER PREMIÀ DE DALT-NOU IMPULS 

6. MOCIÓ DE REBUIG A LA SUPRESSIÓ DELS JUTJATS DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 
 
“Atès que al 2006, l’Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer la violència 
masclista com una de les violacions dels drets humans més sistemàtica i generalitzada al 
món.  
 
Atès que la violència masclista és una forma de violència “que té les seves arrels en les 
estructures socials, construïdes sobre la base de gènere i no ens accions individuals o 
accions a l’atzar; transcendeix l’edat, els límits socioeconòmics, educatius i geogràfics; 
afecta totes les societats, i és un obstacle important per eliminar globalment la 
desigualtat de gènere i la discriminació”.  
 
Atès que des de 2003, 1035 dones han estat assassinades per violència masclista a l’Estat 
espanyol, 162 d’elles a Catalunya.   
 
Atès que la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere, en el seu capítol IV preveu les mesures judicials de protecció 
i seguretat de les víctimes.  

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127950005?startAt=677.0&endsAt=1865.0
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127950005?startAt=677.0&endsAt=1865.0


 

 

Així que la Llei Catalana 5/2008 del 24 d’abril, del Dret de les dones a erradicar la violència 
masclista, al seu article 30 assenyala que “les dones que es troben en risc o en situació de 
violència masclista tenen dret a rebre de forma immediata, de les administracions 
públiques de Catalunya, una protecció integral, real i efectiva”.  
 
Atès, així mateix, que el Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al 
desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, introdueix modificacions 
legislatives en la Llei Orgàniques de mesures de protecció integral contra la violència de 
gènere, així com a la Llei de bases del Règim Local i en el Codi Civil, principalment.  
 
Atès que la Llei orgànica 1/04 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de 
Gènere va habilitar jutjats de Violència de Gènere (VIDO) a cada localitat, per tal de 
facilitar el procés, comptant que moltes dones acostumen a no denunciar o a retirar les 
denúncies.  
 
Atès que, paradoxalment, el TSJC apunta ara en direcció contrària i ha desenterrat una 
proposta de 2016, que es va aconseguir aturar gràcies a les mobilitzacions feministes i de 
partits com el PSC,  per comarcalitzar els jutjats VIDO, fent desaparèixer aquesta 
competència a escala local amb la justificació de l’escassa càrrega de treball d’alguns 
d’aquests jutjats, tot i que previsiblement comportaria la sobrecàrrega d’altres, i sense 
resoldre les retallades que aquests VIDOS locals han estat patint per poder dur a terme la 
seva tasca.  
 
Atès que la proposta del TSJC és suprimir els jutjats VIDO de: L’Hospitalet de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, Martorell, Santa Coloma de Gramenet, Mollet del Vallès, Sant Boi 
de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Cerdanyola del Vallès i Rubí. 
 
Davant d’una situació com l’actual, on són assassinades desenes de dones cada any al 
nostre país, els jutjats de Violència de Gènere no poden desaparèixer de la proximitat de 
les dones que més ho necessiten. La redistribució del sistema de justícia no pot anar en 
detriment de I'atenció de proximitat a les víctimes de violència masclista sinó que han 
d’apostar perquè siguin els òrgans judicials especialitzats en violència de gènere aquells 
que es desplacin pel territori. 
 
Per tot l’esmentat fins ara, els grups municipals de PSC-CP I JUNTS PER PdD Nou Impuls 
proposem els següents ACORDS: 
 
1r. Exigir a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya que no elevi al 
Ministeri de Justícia de l’Estat Espanyol la supressió dels jutjats de VIDO tal com es 
proposa al document de “Comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la Dona” del 
Tribunal de Justícia de Catalunya.  
 
2n. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que prioritzi la lluita contra la violència 
masclista i que impulsi l’aprovació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista. 



 

 

3r. Exigir a la Generalitat de Catalunya que incrementi els recursos i mitjans per facilitar 
I'accés de les víctimes de la violència masclista a l'empara judicial, i que aquest extrem 
passa per aproximar els òrgans judicials a les víctimes. 
 
4t. Traslladar aquest acords de Ple al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de 
Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol I al Col·legi de l’advocació de Barcelona.” 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127
950005?startAt=1865.0&endsAt=2251.0 
 

 Sotmesa la moció a votació, per 17 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC, CRIDA i Cs) 

dels membres que integren la Corporació. 

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

 
 
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
 
7. MOCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
AL SOSTRE DE L’EDIFICI CONSISTORIAL DE PREMIÀ DE DALT 
 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 
 
“El setembre de 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar formalment 
l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, recollida en el document Transforming 
our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, que conté 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites a assolir de cara al 2030. 
 
L’Agenda, fruit d’un procés de treball intergovernamental de dos anys de durada i 
estructurada en les cinc grans dimensions: persones, planeta, prosperitat, pau i 
partenariat (dimensió necessària per a avançar en les quatre anteriors), parteix d’unes 
premisses que volem incloure en aquest preàmbul atesa la seva importància: 
 
1) La urgència de les accions que cal emprendre per a abordar els reptes i amenaces que 
afecten la sostenibilitat planetària. 
 
2) El potencial transformador de l’Agenda 2030 respecte de les pautes que condicionen la 
sostenibilitat del planeta actualment. 
 
3) El caràcter global i universal dels ODS i de les seves fites, que han d’aplicar-se a tots els 
països (partint, però, de les realitats preexistents en cadascun). 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127950005?startAt=1865.0&endsAt=2251.0
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127950005?startAt=1865.0&endsAt=2251.0


 

 

4) El caràcter indivisible dels ODS i de les fites de l’Agenda 2030, que s’han d’assolir en el 
seu conjunt, amb un enfocament integral, i sense renunciar a cap. 
 
5) L’equilibri entre les dimensions econòmica, social i ambiental de la sostenibilitat, on cap 
pot prevaldre sobre les altres. 
 
Abordant-los amb decisió aconseguirem avançar vers una societat, a escala mundial, més 
justa, inclusiva i pròspera, on la població disposi d’un nivell de vida digne, i que respecti els 
límits ambientals del planeta. 
 
Som conscients de les nostres limitacions; un poble d’uns 10.400 habitants té la 
repercussió que té i no compta amb els mitjan,s ni les competències per actuar en tots els 
fronts que desenvolupa l’agenda 2030, ni els reptes que proposa el CADS en l’informe que 
va elaborar — amb la participació i suport d’experts externs— i lliurar al Govern de la 
Generalitat de Catalunya. No és aquest el nostre objectiu. Tot i així, creiem que podem 
contribuir —i hem de fer-ho— en la proporció que ens correspongui a què aquest món 
sigui més just socialment i més sostenible. 
 
Un dels reptes, el de les energies renovables, és el que avui presenta Esquerra Republicana 
de Catalunya Premià de Dalt en aquesta Moció. 
 
Per al 2030, la Generalitat es proposa augmentar substancialment el percentatge de 
l’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia. L’ús de fonts d’energia renovable a 
Catalunya ha crescut durant les darreres dècades, però la seva implantació encara és 
petita, lluny dels objectius establerts. La responsabilitat no és només dels estats, ni del 
govern de la Generalitat de Catalunya. Les administracions locals, així com els ciutadans, 
som corresponsables en la protecció i conservació del nostre planeta, en tant que algunes 
decisions i accions responsables depenen exclusivament de nosaltres. 
 
Però, a més a més, l’administració, també la local, té l’obligació de promoure totes 
aquelles activitats que contribueixin al desenvolupament, l’autoproducció i l’autoconsum 
d’energia procedent de fonts renovables. De fet, la Llei 16/2017 d’11 d’agost, de canvi 
climàtic reconeix a l’article 3.2 que els ens locals són corresponsables en l’assoliment de 
les finalitats identificades i, paral·lelament, afirma l’article 19 la necessitat d’adoptar 
mesures de caràcter normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic a partir d’energies 
renovables. 
 
Creiem que el rol de les administracions públiques com a element impulsor i tractor de 
l’eficiència energètica, és molt important si volem que indústria, comerç i particulars se 
sumin a les conductes responsables. L’opinió de molts científics és que som al límit d’un 
punt de no retorn per revertir els efectes devastadors del canvi climàtic i que, per tant, 
l’emergència és màxima, per tant, no podem romandre impasibles esperant que altres ens 
facin la feina. 
 



 

 

En aquest sentit creiem convenient que el nostre ajuntament, adopti mesures 
exemplaritzants i alhora incentivi econòmicament aquells veïns disposats a iniciar canvis 
en els models de consum energètic, com ja s’està fent en molts municipis del nostre entorn 
i de la resta del país. 
 
El projecte que proposa el Grup Municipal d’ERC a l’ajuntament de Premià de Dalt està 
enfocat bàsicament en: 
 
La instal·lació de plaques fotovoltaiques al sostre de l’edifici consistorial de la Plaça de La 
Fàbrica, 1, i més endavant fer-ho extensiu a altres edificis de titularitat municipal. 
 
Així mateix, proposem la revisió de l’existència dels Certificats d’eficiència energètica dels 
grans edificis i equipaments municipals, per detectar consums teòrics i mancances en 
l’aïllament tèrmic i redactar les propostes de millora a implantar. 
 
Per tot plegat, i un cop engegat aquest procés, demanaríem també a l’actual govern que 
el nostre municipi s’adherís al principal moviment europeu a nivell local i regional orientat 
al compromís voluntari de la millora de l’eficiència energètica i de l’augment de la 
producció d’energia neta al territori, “PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES”, fundat per la 
Comissió Europea per tal de donar suport als esforços de les autoritats locals pel que fa a 
la implementació de polítiques energètiques sostenibles, com l’autoconsum o la 
rehabilitació d’edificis. 
 
Més de 9.000 governs locals europeus han signat ja el Pacte Europeu d’Alcaldes i 
Alcaldesses pel clima. I és que més de 700 ajuntaments espanyols ja s’han sumat a 
l’energia ZEO -zero emissions, ja sigui a través de la instal·lació de plaques solars en els 
seus edificis públics o bé a través de la contractació o compra d’energia renovable. 
 
El Ple de la Corporació, de conformitat amb la moció presentada pel Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Premià de Dalt es compromet a utilitzar el sostre del 
consistori per a instal·lar-hi plaques fotovoltaiques per a l’autoproducció i l’autoconsum 
d’energia elèctrica verda utilitzant una de les següents opcions: 
 
• (A). La compra de les plaques fotovoltaiques, que obliga a fer una inversió a 
l’ajuntament, que s’amortitzaria en un temps no superior als 6 anys, però que ens 
convertiria en propietaris de les plaques i de l’energia produïda des del minut zero. 
• (B). La cessió temporal del sostre del consistori, a un cost de 0€, a una empresa que hi 
instal·larà plaques i ens vendrà la llum produïda a un preu pactat, durant el temps (no 
superior a 10 anys) en què l’empresa amortitzi la seva inversió, període durant el qual el 
manteniment de la instal·lació i totes les despeses derivades anirien a càrrec de l’empresa 



 

 

explotadora. Passat aquest període les plaques passen a ser de propietat municipal i 
també la seva producció d’energia, per la qual cosa ja no haurem de pagar res per 
l’energia consumida perquè la produirem nosaltres. 
 
SEGON.- Que l’ajuntament estudiarà i aprovarà un pla d’implantació gradual de plaques 
solars per a l’autoconsum a les dependències municipals (escoles municipals, escoles 
bressol, escola de música) sense data, però amb el compromís ferm d’implementar-ho en 
el menor temps possible. 
 
TERCER.- Que, en cas que s’optés per la compra de les plaques fotovoltaiques (opció A de 
l’acord “PRIMER”), durà a modificació el pressupost municipal per a l’exercici 2020, a fi i 
efecte que aquests acords puguin comptar amb la dotació pressupostària necessària. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a l’Institut Català de l’Energia i a la Presidència del 
Consell Comarcal del Maresme.” 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127
950005?startAt=2251.0&endsAt=2958.0 
 

 Sotmesa la moció a votació, per 6 vots a favor (ERC-AM, CRIDA i Cs) i 11 vots en 

contra (JUNTS i PSC), dels membres que integren la Corporació. 

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

 
8. MOCIÓ PER LA PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA 
FOTOVOLTAICA 
 
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent: 
 
“El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) ha publicat cinc informes 
que confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seva correlació directa amb l’activitat 
humana. És necessari posar en marxa mesures que permetin lluitar contra el canvi 
climàtic i afrontar la transició energètica, que suposa un dels reptes actuals més 
importants que qualsevol societat ha d’afrontar i que exigirà una transformació profunda 
dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania. 
 
La Llei 16/2017 del canvi climàtic, aprovada per un ampli consens en el Parlament de 
Catalunya, dissenya el camí cap a un nou model energètic 100% renovable el 2050 i on els 
ciutadans tenen un paper central. A més, el nou marc legislatiu de la UE (el paquet 
“Energia Neta per a tots els Europeus) facilita la transició cap a un model d’energia neta, 
apoderant als consumidors europeus perquè esdevinguin actors plenament actius en la 
transició energètica. Aquest marc també fixa dos nous objectius per la UE pel 2030 un 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127950005?startAt=2251.0&endsAt=2958.0
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objectiu vinculant d’energia renovable d’almenys el 32%, i un objectiu d’eficiència 
energètica d’almenys el 32,5%, amb una possible revisió a l’alça el 2023. 
 
L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que 
contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes 
d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en el 
sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants, de reduir l’alta dependència 
energètica de Catalunya i, en darrer lloc però no menys important, democratitzar el model 
energètic. 
 
La Llei 16/2017, d’11 d’agost, de canvi climàtic reconeix a l’article 3.2 que els ens locals 
són corresponsables en l’assoliment de les finalitats identificades i, paral·lelament, afirma 
l’article 19 la necessitat d’adoptar mesures de caràcter normatiu que afavoreixin 
l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables, malgrat que la Llei d’Hisendes 
locals sigui excessivament rígida en matèria de fiscalitat.  
 
Hem de ser capaços de concretar mesures que puguin derivar en accions reals que, a més 
a més, contribuiran a generar una major consciència social. Els ajuntaments tenim un 
marge d’actuació fiscal com podria ser: establir bonificacions sobre béns immobles, per a 
aquells que hagin instal·lat sistemes d’aprofitament d’energia solar; sobre construccions 
instal·lacions i obres, si incorporen sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia 
solar;  sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques, si utilitzen o produeixen energia a partir 
d’instal·lacions per l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració; sobre 
l’impost de vehicles, segons el tipus de carburant que utilitzin; sobre les taxes 
d’escombraries i tractament de residus, a aquells veïns que facin un ús responsable de la 
deixalleria; etc. Sense obviar que també es podrien aplicar altres mesures per via de la 
despesa pressupostària.  
 
Segurament el principi de prudència recomanaria intervenir de manera progressiva en 
cadascun dels àmbits abans relacionats i no pas pretendre abordar-ho tot de cop, però 
sens dubte el que no podem fer és restar immòbils i indiferents davant una emergència 
climàtica inqüestionable i que cada dia presentarà més dificultats per a ser revertida.  
  
Les condicions climàtiques de la nostra latitud i la gran quantitat de vivendes unifamiliars 
del nostre poble esdevenen una oportunitat única per a la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques. Si això es convertís en una realitat, esdevindria una aposta seriosa en 
favor del nostre planeta i d’alliberament progressiu  de les posicions de monopoli de les 
elèctriques, sobretot pel que fa a la distribució. Amb el convenciment que el canvi és una 
necessitat que s’imposarà més d’hora que tard arreu, creiem que seria encertat iniciar els 
passos i les regulacions que han de fer-ho possible. 
Un primer i necessari mecanisme, podria ser l’aprovació d’una ordenança municipal que 
incentivi la implantació de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica 
en l’àmbit municipal i permeti el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda en 



 

 

tot el territori, tot transformant a la vegada el model econòmic relacionat amb la 
generació elèctrica cap a un de més sostenible i ecològic. 
Per tot l’exposat, el grup d’ERC-AM de l’Ajuntament de Premià de Dalt proposa l’adopció 
del següents 
 
ACORDS: 
 
1.- Aprovar una ordenança municipal per la promoció de les instal·lacions d ‘autoconsum 
amb energia fotovoltaica, que es tradueixi en una bonificació impositiva sobre l’IBI, en les 
següents condicions: 

 Amb caràcter general, la bonificació serà del 50% i s’aplicarà durant cinc anys 
consecutius, a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la 
sol·licitud; 

 Serà d’aplicació només als béns immobles on s’hi hagin instal·lat sistemes 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica, que estiguin homologats, en 
funcionament constant i que tinguin una potència mínima instal·lada major o igual 
al 30% de la potència elèctrica contractada. 

2.- Modificar l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ISCIO), incorporant una bonificació del 95%, sobre la part del Pressupost d’Execució 
Material (PEM), corresponent a la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o 
elèctric d’energia solar fotovoltaica, sempre que l’energia produïda es destini a 
l’abastiment del propi edifici, no pas a la comercialització. 
 
3. Comunicar aquests acords a l’Institut Català de l’Energia i a la Presidència del Consell 
Comarcal del Maresme.” 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127
950005?startAt=2958.0&endsAt=4273.0 
 

 Sotmesa la moció a votació, per 6 vots a favor (ERC-AM, CRIDA i Cs) i 11 vots en 

contra (JUNTS i PSC), dels membres que integren la Corporació. 

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 PER AVANÇAR EN LA LLUITA CONTRA L’GBTIFÒBIA A PREMIÀ DE DALT 
 
La Sra. Secretària dona lectura de la moció següent: 
 

http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127950005?startAt=2958.0&endsAt=4273.0
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127950005?startAt=2958.0&endsAt=4273.0


 

 

“En un moment en què les agressions a persones LGBTI pel fet de ser-ho segueixen 
incrementant-se, en què el feixisme i el conservadorisme pretenen limitar els drets i les 
llibertats de les persones pel que fa a la diversitat sexual i de gènere. 
 
Ara més que mai cal no només seguir avançant en el combat contra el masclisme i l’LGBTI-
fòbia al carrer i les institucions, sinó fer-ho a més cada cop amb més força i contundència i 
en tots els àmbits. 
 
Cal incidir molt més en la conscienciació de la població; en la formació continuada a tots 
els agents, a tots els nivells i a totes les edats; en la prevenció, detecció i atenció a les 
discriminacions i les violències masclistes i LGBTIfòbiques en els diferents àmbits i espais. 
Hem treballat i fet moltes propostes en aquest sentit, i cal donar un impuls més per 
reforçar, millorar i ampliar el que ja s’ha iniciat, per activar allò que no s’ha complert, i per 
promoure noves propostes, eines i accions que permetin avançar de debò cap a un poble 
efectivament lliure de masclisme i LGBTI-fòbia. 
 
Així mateix, mentre es van implementant les actuacions proposades i millorant les que 
estaven en marxa, cal comptar amb protocols per garantir la correcta actuació davant les 
agressions, i cal també iniciar l’elaboració d’un pla específic, necessari per fer una 
diagnosi acurada de les realitats presents i per alinear els esforços, amb una visió global i 
un treball transversal i integrat, cap uns objectius compartits amb la ciutadania. 

Per tot això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

1. Iniciar l’elaboració d’un Pla Local LGBTI, amb l’ajut si s’escau dels recursos que 
ofereixen la Diputació de Barcelona (a través, entre d’altres, del Catàleg de Serveis) 
i/o altres ens. 

Fer-ho de forma participada amb entitats i ciutadania, amb una visió transversal i 
interseccional, i començant per una diagnosi de la situació en tots els àmbits, 
incloent-ne alguns que s’han treballat encara molt poc, com el laboral, la salut, 
l’habitatge, la comunicació i la publicitat, o la participació, amb la finalitat de poder 
establir objectius i accions que ajudin a avançar cap a un poble lliure de 
discriminacions per raó d’orientació sexual o identitat de gènere. 
 

2. Iniciar l’elaboració d’un protocol municipal específic per a violències LGBTIfòbiques, 
tant pel que fa a la detecció i actuació com pel que fa a la denúncia, i amb especial 
atenció als espais festius i d’oci, incloses les festes i celebracions impulsades per 
l’Ajuntament i les entitats, pels quals cal establir protocols específics. 

Incorporar en el protocol contra les violències masclistes les referències i relacions 
corresponents amb el protocol contra les violències LGBTIfòbiques, i incloure-hi també 
la violència entre parelles del mateix gènere. 
 



 

 

3. Treballar amb la comunitat educativa l’elaboració i implementació de protocols 
específics davant l’assetjament escolar masclista i LGBTIfòbic. 

4. Reforçar i ampliar, conjuntament amb els centres educatius i la comunitat educativa, 
la formació sobre diversitat sexual i de gènere i contra l’LGBTI-fòbia a l’alumnat, 
donant suport econòmic i logístic als centres per tal de poder estendre accions 
formatives com les realitzades els darrers anys a un major nombre de cursos i de 
centres, així com per incorporar també formació al professorat. 

5. Reforçar i ampliar la formació i sensibilització realitzada els darrers anys en relació a 
l’LGBTI-fòbia a l’esport, realitzant formació a les jugadores i els jugadors de tots els 
equips, entitats esportives i altres grups d’esportistes del municipi, als entrenadors i 
les entrenadores, a les juntes, personal i equips tècnics i directius d’aquestes entitats, 
dels equipaments esportius i dels departaments corresponents de l’Ajuntament. 

6. Realitzar formacions de sensibilització contra el masclisme i l’LGBTI-fòbia, i per a la 
prevenció, detecció i actuació davant casos de discriminacions i agressions masclistes 
i LGBTIfòbiques, a tot el personal municipal, inclosa tota la plantilla de la policia local, 
agents cívics, i els treballadors i les treballadores contractades externament tant per 
realitzar funcions relacionades amb la seguretat com per altres funcions. 

Que aquestes formacions incloguin una mirada transversal i interseccional, i que 
estiguin vinculades al seguiment i compliment de protocols contra aquestes 
violències. 
 
Fer extensives aquestes formacions als treballadors i treballadores de tots els serveis 
públics que operen al municipi, inclosos Mossos d’Esquadra, conductors i conductores 
dels mitjans de transport que transcorren pel poble, i el personal dels consultoris 
mèdics. 
 

7. Organitzar formacions d’aquestes temàtiques per als comerços del poble i les 
associacions de comerciants, per a les associacions de veïns i veïnes, per a les 
associacions que gestionen els casals de gent gran i el personal d’equipaments per a 
persones grans, i per a les diverses entitats del municipi. Poden plantejar-se 
formacions conjuntes, promovent-hi la participació de tots aquests agents. 

8. Organitzar, amb entitats especialitzades en aquestes temàtiques, formacions obertes 
a tota la ciutadania, potenciant-ne la difusió per tal de fomentar-ne el coneixement i 
una àmplia participació. 

9. Treballar per tal que l’Ajuntament consti d’una figura de tècnic o tècnica adscrit/a a 
l’àmbit LGBTI, així com la creació d’una regidoria específica i l’assignació d’un 
pressupost específic per a aquestes polítiques, per tal de poder dissenyar eines per a 
l’abordatge de les realitats diverses i l’erradicació de les discriminacions i violències 
LGBTIfòbiques. 



 

 

10. Activar altres compromisos adoptats en mocions anteriors, com ara la creació d’un 
servei d’atenció a les víctimes i la coordinació i seguiment amb l’Observatori contra 
l’Homofòbia i altres serveis de denúncia, seguint les recomanacions establertes en el 
Pla d’Igualtat. 

11. Incorporar la diversitat sexual i de gènere al Pla Jove de Premià de Dalt, on no només 
no forma part dels eixos del pla, sinó que ni tan sols es fa esment en cap moment a la 
realitat dels i les joves LGBTI ni a les discriminacions per raó d’opció sexual o identitat 
de gènere. Reforçar-hi també la visió de gènere, i incorporar-hi una mirada 
intercultural i interseccional. 

12. Eliminar els estereotips de gènere i d’altres tipus encara presents en elements 
comunicatius i corporatius municipals, així com fer aquests elements més inclusius 
amb totes les diversitats. 

13. Publicar i difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals.” 

 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127
950005?startAt=4273.0&endsAt=5088.0 
 

 Sotmesa la moció a votació, per 6 vots a favor (ERC-AM, CRIDA i Cs) i 11 vots en 

contra (JUNTS i PSC), dels membres que integren la Corporació. 

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

 

10. INFORME DE REGIDORIES 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127
950005?startAt=5088.0&endsAt=5328.0 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) 
 
11. PREGUNTES RELATIVES A LA BIBLIOTECA JAUME PERICH I ESCALA 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127
950005?startAt=5328.0&endsAt=6000.0 
 
12. PREGUNTES RELATIVES A LA PISTA EXTERIOR COBERTA ANNEXA AL PAVELLÓ 
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http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127
950005?startAt=6000.0&endsAt=6227.0 
 
13. PREGUNTES RELATIVES A LA SITUACIÓ DE L’ESCOLA-INSTITUT SANTA ANNA 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127
950005?startAt=6227.0&endsAt=6293.0 
 
14. PREC RELATIU A LA MESA DE DIÀLEG SOBRE TEMES D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127
950005?startAt=6293.0&endsAt=6383.0 
 
 
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT 
 
 
15. PREGUNTES RELATIVES ALS PRESSUPOSTOS 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127
950005?startAt=6383.0&endsAt=6801.0 
 
16. PREGUNTA RELATIVA A LA INSTAL·LACIÓ DE RESSALTS A LA RIERA 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127
950005?startAt=6801.0&endsAt=6906.0 
 
 
17. PREGUNTA RELATIVA A CAN MERCADAL 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127
950005?startAt=6906.0&endsAt=7185.0 
 
 
18. PREGUNTES RELATIVES AL WEB MUNICIPAL I AL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA 
 
http://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817016307901703df127
950005?startAt=7185.0&endsAt=null 
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No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent les 
21’30 hores del dia 17 de febrer de 2020, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en 
dono fe. 

 

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document a la data que hi figura. 
 
 
                                                                                                Vistiplau  
La Secretària                                                                          L’Alcalde 
Mireia Boté Massagué                     Sr. Josep Triadó i Bergés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


