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Mireia Boté i Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt

ORDRE DEL DIA

1.- INFORME DE REGIDORIES EN L’ÀMBIT DE LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA DE
LA COVID-19.-

ALCALDIA
2.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (acta núm. 1).3.- Despatx Oficial.4.- Ratificació del Decret d’Alcaldia de data 16 de març de 2020, relatiu a l’increment
retributiu del 2% del personal funcionari i laboral de la Corporació.
5.- Modificació de l’acord de designació dels representants de la Corporació en diversos
òrgans col·legiats.-

DESENVOLUPAMENT LOCAL
6.- Aprovació provisional del text refós III de la Modificació puntual del POUM del sector
PP2 “Can Nolla” de Premià de Dalt.-

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

SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA
8.- Aprovació de l’actualització del Conveni-Tipus, d’assumpció de la Gestió informatitzada
del padró d’habitants de Premià de Dalt (AGIPH), per part de la Diputació de Barcelona,
per adaptar-lo a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.-

MOCIONS
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL

9.- Moció per l’equitat de les activitats extraescolars d’aprenentatge a través del projecte
del Passaport Edunauta, en el marc de l’educació 360.10.- Moció per a la contractació de la figura d’un vetllador per a les escoles de primària,
Marià Manent i Santa Anna, de Premià de Dalt.-

MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
11.- Moció per establir un canal formal, directe i continu de comunicació i intercanvi
d’informació i propostes entre el Govern i els Grups de l’oposició, amb reunions
telemàtiques setmanals.-

PRECS I PREGUNTES
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL
12.- Preguntes relatives al pàrquing del carrer Oest.13.- Preguntes relatives al workout.14.- Preguntes relatives a la biblioteca Jaume Perich.15.- Preguntes relatives a la nova pista esportiva.16.- Preguntes relatives a la sala polivalent de l’escola Santa Anna.17.- Preguntes relatives a la mesa de diàleg amb agents implicats d’educació especial.18.- Prec relatiu a les fonts de l’escola Santa Anna.19.- Preguntes genèriques relacionades amb la Covid-19.20.- Preguntes de l’àmbit Econòmic relacionades amb la Covid-19.21.- Preguntes de l’àmbit de Sanitat relacionades amb la Covid-19.22.- Preguntes de l’àmbit d’Educació relacionades amb la Covid-19.23.- Preguntes de l’àmbit de Serveis Socials relacionades amb la Covid-19.-

24.- Precs relacionats amb la Covid-19.-

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
25.- Preguntes relatives a les persones amb edat avançada.26.- Preguntes relatives a la situació al municipi i els mitjans municipals per fer front a la
Covid-19.27.- Preguntes relatives als infants i joves del municipi.-

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
28.- Pregunta relativa a l’horari del bus C-14.29.- Pregunta relativa al resultat del programa “els Serveis Socials més a prop”.30.- Pregunta relativa al Consell del Poble.31.- Pregunta relativa a la processionària dels pins.32.- Prec relatiu al compliment dels precs fets en altres sessions plenàries.33.- Prec relatiu a la reparació d’una part de la cornisa de l’edifici de l’Associació de veïns
del Remei.34.- Pregunta relativa a les ajudes de la Diputació de Barcelona per a pal·liar els efectes de
la Covid-19.35.- Pregunta relativa a la quantitat de diners que l’Ajuntament deixarà d’ingressar com a
conseqüència de la Covid-19.36.- Pregunta relativa als diners que destinarà l’Ajuntament per ajudar a famílies,
empreses i autònoms durant i després de la crisis sanitària provocada per la Covid-19.37.- Prec per a la creació d’una mesa de treball conjunta.38.- Pregunta relativa al motiu pel qual no s’ha realitzat cap tipus de reunió telemàtica
amb els partits de l’oposició des de l’activació de l’estat d’alarma.-

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- INFORME DE REGIDORIES EN L’ÀMBIT DE LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA DE
LA COVID-19
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=0.0&endsAt=3633

ALCALDIA
2. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 1)
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=3633.0&endsAt=37
 Sotmesa l’acta número 1 a votació, per 16 vots a favor (JUNTS, PSC, ERC-AM i
CRIDA), i 1 vot en contra (Cs), s’acorda la seva aprovació per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
3. DESPATX OFICIAL
La Sra. Secretària dona lectura del següent Decret:
“Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020, pel que es declara l’estat
d’alarma a tot el territori nacional per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19.
Vist el que preveu l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, i de conformitat amb les atribucions que em són conferides per l’article
21.1.m) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local:
RESOLC:
PRIMER.- DECLARAR la tramitació d’emergència per a la contractació d’obres, serveis i
subministraments de l’Ajuntament de Premià de Dalt, destinats a preveure o pal·liar els
efectes i contagis del virus SARS-CoV-2 (Coronavirus), així com també aquells que per
mutacions d’aquest comportin problemes de salut a les persones que necessitin d’una
ràpida resposta per a la seva prevenció, tractament o eliminació.

SEGON.- Els serveis, subministraments i obres objecte d’aquesta declaració són els
següents:
-

Subministraments de materials farmacèutics o mèdic per a la detecció, prevenció o
cura de contagis tals com detectors, medicaments, mascaretes, guants, sabó
higiènic i dispensadors, també inclou qualsevol altre element complementari dels
equips de prevenció individual, així com els serveis per a la seva instal·lació
transport i si s’escau formació.

-

Subministrament d’ordinadors portàtils, i telèfons mòbils, adquisició de llicències,
softwares, línies telefòniques i qualsevol altre que tingui com a finalitat dotar de
les eines i canals informàtics per al personal que s’hagi de mantenir desplaçat o
confinat.

-

Serveis de desinfecció o neteja d’equips, instal·lacions o immobles, de
subministrament de detergents o d’altre mena que siguin necessaris realitzar en
dependències municipals o equipaments municipals per a preveure i eliminar
l’existència del virus.

-

Serveis, obres, transports o subministraments de tot tipus, telefonies o xarxes
telemàtiques, inclòs allotjaments, dietes, assistència domiciliaria, confinaments i
desplaçaments, per atendre necessitats d’usuaris i usuàries de serveis socials i/o
educatius per preveure contagis o que pateixin els efectes dels virus.

-

Redacció de projectes, construcció o adquisició de mòduls prefabricats o qualsevol
tipus d’obres, serveis i subministraments per atendre el confinament o cura de
persones, en el cas que els serveis de salut de la Generalitat de Catalunya no siguin
suficients.

-

I tots aquells serveis, obres i subministraments que tinguin una vinculació amb la
emergència sanitària que justifica l’adopció del present acord.

TERCER.- AUTORITZAR, juntament amb l’Alcaldia, als regidors i regidores de la Corporació
amb delegació, així com a la Cap de Serveis Tècnics, Cap logístic i administratiu en matèria
de seguretat pública i policial i a la Cap del Departament d’Acció Social, les competències
per a ordenar l’execució dels serveis, subministraments i obres abans esmentats que per
àmbit material els correspongui, i que de conformitat amb el previst a l’apartat anterior
siguin imprescindibles per atendre les necessitats de cura i prevenció de contagis de la
ciutadania, del personal d’aquest Ajuntament, així com també qualsevol altra vinculada a

la necessitat de garantir el correcte funcionament inajornable dels serveis i òrgans de
l’Ajuntament.
QUART.- La tramitació d’aquests expedients es realitzarà mitjançant una ordre dictada
pels càrrecs autoritzats corresponents, dirigida lliurement a qualsevol empresari/a no
incurs en prohibició per a contractar, amb capacitat i solvència suficient, sense
fiscalització prèvia i si s’escau sense existència de crèdit suficient. En cap cas es requerirà
constitució de cap garantia ni formalització de contracte.
L’esmentada ordre podrà ser comunicada verbalment, per correu electrònic o qualsevol
altre forma on quedi constància dels treballs que s’ordenen executar al contractista així
com també el justificant de recepció de l’esmentada ordre. Els treballs encarregats s’han
d’iniciar abans d’un mes a comptar des de l’endemà de la data que van ser ordenats.
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació
i pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector públic.
CINQUÈ.- NOTIFICAR l’adopció del present acord als interessats als efectes escaients.
SISÈ .- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera sessió
que celebri.”
La Sra. Secretària dona lectura del següent Decret:
“Vist el Decret d’Alcaldia de data 12 de març de 2020 que va declarar l’activació del Pla
d’Actuació per Emergències associades a malalties transmissibles emergents amb
potencial d’alt risc per a la població de Premià de Dalt, com a conseqüència de la
propagació del Coronavirus SARS CoV-2.
Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020, pel que s’ha declarat l’estat
d’alarma a tot el territori nacional per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel Coronavirus SARS CoV-2.
De conformitat amb les atribucions que em són conferides per l’article 21.1.m) de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
RESOLC:
PRIMER.- SUSPENDRE el Ple ordinari del mes de març, que estava previst pel proper dia
16 de març de 2020, com a mesura preventiva sanitària excepcional, per evitar la
propagació del Coronavirus SARS CoV-2.

SEGON.- NOTIFICAR l’adopció del present acord a tots els/les regidors/es de la Corporació
i difondre el present acord a través dels mitjans de comunicació locals.
TERCER .- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera
sessió que celebri.”
La Sra. Secretària dona lectura del següent Decret:
“Vist el Decret d’Alcaldia de data 12 de març de 2020, mitjançant el qual es va declarar
l’activació del Pla d’Actuació per Emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial d’alt risc per a la població de Premià de Dalt, com a
conseqüència de la propagació del Coronavirus SARS CoV-2.
Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020, pel que s’ha declarat l’estat
d’alarma a tot el territori nacional per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel Coronavirus SARS CoV-2, que estableix al seu article 10 que “se suspende
la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los
establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas (...)” modificat pel RD
465/2020 de 17 de març.
Vist el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
Vist el Decret Llei 7/2020, de 17 de març de 2020, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport
públic i en matèria tributària i econòmica.
Vist el que estableix l’article 37.3 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires,
en relació als establiments comercials que no venen subjectes a la limitació horària
prevista a l’article 36.2 en quant “Per raons d’ordre públic, de convivència o
mediambientals, els ajuntaments poden acordar l’obligatorietat de tancament en horari
nocturn o la variació de l’horari dels establiments que volen acollir-se a qualsevol de les
causes d’exclusió de l’horari general establert per aquesta article, amb la comunicació
corresponent al departament competent en matèria de comerç”.
Vist que la Policia Local ha detectat nombroses incidències i queixes ciutadanes
relacionades amb l’obertura d’establiments comercials minoristes en horaris què no es
consideren essencials per a l’abastament d’aliments a la població.
Vist que es considera del tot imprescindible garantir el compliment del Reial Decret
463/2020, de 14 de març de 2020, en relació a les mesures dictades per restringir al
màxim la llibertat de circulació de les persones i evitar, d’aquesta manera, la propagació
del Coronavirus SARS CoV-2.

De conformitat amb les atribucions que em són conferides per l’article 21.1.m) de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local:
RESOLC:
PRIMER.- ACORDAR limitar l’horari de funcionament del comerç minorista d’alimentació
de Premià de Dalt, establint que els establiments comercials no podran romandre oberts
ni portar a terme cap activitat de venda a partir de les 21.00h.
SEGON.- ACORDAR que aquest acord entrarà en vigor des de la data de la seva aprovació
i mantindrà els seus efectes fins que no s’adopti un nou acord per part de la Corporació.
TERCER.- PUBLICAR aquest acord a tots els mitjans de comunicació municipals, als efectes
escaients.
QUART .- NOTIFICAR aquesta resolució al Departament de Comerç i a la Policia Local i
donar-hi compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que celebri.”

La Sra. Secretària dona lectura del següent Decret:
“Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis
de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició i les demandes
del món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual manifest demanen
l’adhesió dels ens locals del nostre país.
Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a l’alcaldia, en
virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
HE RESOLT:
PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament de Premià de Dalt al “MANIFEST
DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a continuació:
“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la
crisi generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la
ciutadania, i també a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir
esforços per superar l’actual situació.

Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les conseqüències
de la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i
tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un moment transcendent
de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i
individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a la ciutadania que compleixi amb
les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general, les institucions estem dictant per
a la prevenció i eradicació del COVID-19.
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió
del virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa
seva amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a
essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de
tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia.
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures que
s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les
persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures
sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin desenvolupar la seva
tasca amb garanties.
És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una
banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i
que rebien l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, s’han de
reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de pagament no presencials
dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels professionals de l’àmbit social al
contagi.
Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a
conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de dotar de
recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des d’una visió
sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida
real d’aquest context de crisi.
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a
què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del
nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles
per tornar a la normalitat quan abans millor. No podem permetre que algunes empreses i
comerços no tornin a obrir. Des de les administracions competents, cal ser contundents
per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit empresarial.

Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a
les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la
majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests moments, més que
mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals. És en aquest
sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per a donar resposta a la globalitat
de les situacions que està generant aquesta crisi.
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des del
món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions,
així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària;
anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local;
garantir les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020
i poder-les ampliar per les noves necessitats que generarà la crisi; contractar persones
sense les actuals limitacions, especialment per a donar resposta als nous usuaris de
serveis socials que tenim ja avui; redefinir els programes destinats a actuacions municipals
o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027.
És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera que
puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a les
exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a conseqüència de la
paràlisi del COVID-19.
De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys.
Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit
comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya hem d’actuar
conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que ens en sortirem i,
per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una
societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una crida a les institucions
supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la coresponsabilitat real i efectiva.
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees,
estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del
diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser coresponsables de les decisions
estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La
nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint
actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les
necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem participar
de la construcció d’aquest nou futur.

Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i
famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han contagiat
pel COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals.
Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis
essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments difícils,
especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència que, de
manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta situació.
L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb esperança. Ens
en sortirem!”
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió
que se’n celebri.
TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web
municipal.
QUART.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el
manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=3748.0&endsAt=38

4. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 16 DE MARÇ DE 2020, RELATIU A
L’INCREMENT RETRIBUTIU DEL 2% DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE LA
CORPORACIÓ
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“Vist el decret d’Alcaldia de data 12 de març de 2020, núm. 2020DECR000515, mitjançant
el qual es va declarar l’activació del Pla d’Actuació per Emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial d’alt risc per a la població de Premià de Dalt, com
a conseqüència de la propagació del Coronavirus SARS CoV-2.
Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020, pel que es va declarar l’estat
d’alarma a tot el territori nacional per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel Coronavirus SARS CoV-2.
Vist que per decret d’Alcaldia de data 15 de març de 2020, núm. 2020DECR00523, es va
acordar suspendre el Ple ordinari del mes de març, que estaba previst celebrar-se el 16 de

març de 2020, com a mesura preventiva sanitària excepcional, per evitar la propagació
del Coronavirus SARS Cov-2.
Vista la proposta d’increment retributiu del 2%, amb efectes de l’1 de gener d’enguany, al
personal funcionari i laboral de la Corporació, d’acord amb la previsió efectuada pel Reial
Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic, la qual s’anava a incorporar a l’ordre del dia del
Ple de març, que no es va celebrar, i atenent a la urgència de l’adopció d’aquest acord,
l’Alcalde fent ús de les competències que li atorga l’article 21.1 k de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, que disposa:
“1. L’Alcalde és el President de la Corporació i ostenta les següents atribucions:
(...)
k) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les
matèries de la seva competència, incloses les que hagués delegat en un altre òrgan, i, en
cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al
mateix en la primera sessió que se celebri per a la seva ratificació.
Per tot el que s’ha exposat, l’Alcalde-President va dictar el decret que es transcriu
literalment a continuació:
“L’article 8 de l’Acord de condicions de Treball del personal funcionari i del Conveni
Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Premià de Dalt preveu que “l’increment
de les retribucions (...) serà el previst en la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a
cada exercici”.
El Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria
de retribucions en l’àmbit del sector públic estableix:
 En l’article 3.Dos que:
“En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a
31 de diciembre de 2019, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad
del mismo. A estos efectos, en las retribuciones de 2019 el incremento del 0,25 por
ciento vinculado a la evolución del PIB se considerará, en cómputo anual. Los gastos
de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en
2020 respecto a los de 2019. A este respecto, se considera que los gastos en concepto
de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las
contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas

necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio
del sector público.
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios
constantes en 2019 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de
1 de julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento salarial. Para un crecimiento
inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en
función de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento…”
 En l’apartat Quatre del referit article que:
“La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje
máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad
para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las
retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año
anterior…”
 L’apartat Vuit de la normativa indicada assenyala que “los acuerdos, convenios o
pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en el apartado
dos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las
cláusulas que se opongan al mismo”.
D’acord amb el que preveu l’art. 37.1.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
l’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al servei de les Administracions
Públiques que s’estableixi en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat és matèria objecte
de negociació.
Examinades les actes de 5 de febrer de 2020 lliurades per les Comissions Negociadores
constituïdes per a l’aprovació i aplicació de l’increment de les retribucions del personal
funcionari i laboral d’aquesta Corporació prevista pel Reial Decret 2/2020, de 21 de gener,
pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
L’article 38 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, al tractar sobre els pactes i acords,
estableix, en el seu apartat 3 que “Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de
los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será
necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos. Cuando tales Acuerdos
hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por
los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al
personal incluido en su ámbito de aplicación...”

El Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut dels Treballadors estableix, en l’article 90.4 que el conveni entrarà en vigor en
la data que acordin les parts.
Havent comprovat que l’actual situació econòmica i pressupostària de l’Ajuntament de
Premià de Dalt permet assumir, des del mes de gener d’enguany i fins a final d’any,
l’increment retributiu proposat pel Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel que
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, i
davant l’informe de data 7 de febrer de 2020 emès al respecte pel cap del departament de
Recursos Humans i Organització, i l’informe de data 9 de març de 2020 emès al respecte
pel departament d’Intervenció.
En virtut de les competències que m’atorguen l’art. 21.1. apartats k) i m) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 del Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
HE RESOLT:
1. APROVAR l’acord adoptat per la comissió negociadora del personal funcionari de
l’Ajuntament de Premià de Dalt de data 5 de febrer de 2020, que s’adjunta a la present
proposta, a través del qual s’acorda l’increment retributiu del 2% i amb efectes de l’1
de gener de 2020 del personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació per a l’exercici 2020,
d’acord amb la previsió efectuada pel Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel que
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
2. APROVAR l’acord adoptat per la comissió negociadora del personal laboral de
l’Ajuntament de Premià de Dalt de data 5 de febrer de 2020, que s’adjunta a la present
proposta, a través del qual s’acorda l’increment retributiu del 2% i amb efectes de l’1
de gener de 2020 del personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació per a l’exercici 2020
d’acord amb la previsió efectual pel Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel que
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
3. COMUNICAR els presents acords al departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als efectes escaients.
4. NOTIFICAR el present acord als delegats del personal funcionari i al Comitè d’Empresa
per al seu coneixement i als efectes escaients.
5. RATIFICAR aquest acord en el proper Ple de la Corporació que se celebri.”

En virtut de les competències que m’atorguen l’art. 21.1. apartat k) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada per
la Llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 del Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es proposa al Ple
l’adopció del següents acords:
1. RATIFICAR el decret d’Alcaldia de data 16 de març de 2020 relatiu a l’increment
retributiu del 2%, amb efectes de l’1 de gener de 2020, del personal funcionari i
laboral de la Corporació, d’acord amb la previsió efectuada pel Reial Decret Llei
2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic.
2. COMUNICAR el present acord al departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als efectes escaients.
3. NOTIFICAR el present acord als delegats del personal funcionari i al Comitè
d’Empresa per al seu coneixement i als efectes escaients.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=3852.0&endsAt=41
 Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC, CRIDA i
Cs) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat
dels presents.
5. MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ EN DIVERSOS ÒRGANS COL·LEGIATS
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“ANTECEDENTS
En data 1 de juliol de 2019, el Ple de la Corporació va aprovar la designació del regidor
Josep Font i Vives com a vocal titular o suplent dels òrgans col·legiats que es llisten a
continuació:


Entitats Urbanístiques de Conservació i Juntes de Compensació:
Titular: Sr. Josep Triadó i Bergés
Suplents: Sr. Carles A. Medina Vilalta

Sr. Josep Font i Vives


Agrupació de Defensa Forestal:
Titular: Sra. Marta Bosch Lafuente
Suplents: Sr. Josep Font i Vives
Sr. Ginés Marín Marín



Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme:
Titular: Sr. Josep Triadó i Bergés
Suplent: Sra. Marta Bosch Lafuente
Sr. Carles A. Medina Vilalta
Sr. Josep Font i Vives



Consorci per a la protecció i gestió de l’Espai Natural: “ Parc Serralada Litoral”:
Titular: Sra. Marta Bosch Lafuente
Suplent: Sr. Marc Tintoré i Serra
Sr. Josep Font i Vives



Mancomunitat de la Deixalleria de residus sòlids i urbans:
Titular: Sra. Marta Bosch Lafuente
Suplent: Sr. Josep Font i Vives



Comissions delimitació del terme municipal:
Titular: Sr. Carles A. Medina Vilalta
Suplent: Sra. Marta Bosch Lafuente
Sr. Josep Font i Vives



Comissió d’Avaluació i Seguiment del Projecte de la Llei de Barris
Sr. Josep Triadó i Bergés
Sr. Julián Giner Arroyo
Sr. Josep Font i Vives
Sra. Josi Duran Cutillas
Sr. Lluis Garcia Jiménez

En data 16 de desembre de 2019, el Ple de la Corporació va prendre raó de la renúncia al
càrrec de regidor del Sr. Josep Font i Vives, adscrit a la candidatura d’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM).
En data 17 de febrer de 2020, la Sra. Jèssica Carrillo Montalvo, adscrita a la candidatura
d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) va prendre
possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Premià de Dalt.
Vista la comunicació del portaveu del partit d’Esquerra Republicana de Cataluna-Acord
Municipal (ERC-AM), Sr. Joaquim Fornés i Fiol, amb les persones designades per a

substituir al regidor Sr. Josep Font i Vives en els òrgans col·legiats als quals estava
designat.
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.

MODIFICAR l’acord del Ple de la Corporació de data 1 de juliol de 2019, relatiu a
la designació del regidor Sr. Josep Font i Vives com a vocal suplent o titular en els
òrgans col·legiats que es llisten a continuació:
a.
b.
c.
d.

Entitats Urbanístiques de Conservació i Juntes de Compensació
Agrupació de Defensa Forestal
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
Consorci per a la protecció i gestió de l’Espai Natural: “ Parc Serralada
Litoral”
e. Mancomunitat de la Deixalleria de residus sòlids i urbans
f. Comissions delimitació del terme municipal
g. Comissió d’Avaluació i Seguiment del Projecte de la Llei de Barris
2.

NOMENAR com a vocals titulars/suplents dels òrgans col·legiats esmentats en
el punt anterior, en substitució del regidor Josep Font i Vives, les persones
següents:


Entitats Urbanístiques de Conservació i Juntes de Compensació:
2a suplent: Sra. Clara Bonet Oltra



Agrupació de Defensa Forestal:
1a suplent: Sra. Jèssica Carrillo Montalvo



Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme:
3a suplent: Sra. Jèssica Carrillo Montalvo



Consorci per a la protecció i gestió de l’Espai Natural: “ Parc Serralada
Litoral”:
2a suplent: Sra. Jèssica Carrillo Montalvo



Mancomunitat de la Deixalleria de residus sòlids i urbans:
Suplent: Sra. Jèssica Carrillo Montalvo



Comissions delimitació del terme municipal:
2a suplent: Sra. Clara Bonet Oltra



Comissió d’Avaluació i Seguiment del Projecte de la Llei de Barris
Titular: Sra. Clara Bonet Oltra

3. COMUNICAR aquests acords a les persones nomenades i als òrgans col·legiats
corresponents per al seu coneixement i als efectes escaients.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171ba
b9cff50003?startAt=4189.0&endsAt=45

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

DESENVOLUPAMENT LOCAL
6. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL TEXT REFÓS III DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM DEL SECTOR PP2 “CAN NOLLA” DE PREMIÀ DE DALT
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“En novembre de 2002, els propietaris dels terrenys del sector de “Can Nolla” i
l’Ajuntament de Premià de Dalt, van subscriure un conveni Urbanístic que recollia la
futura ordenació del sector urbanitzable delimitat d’ús residencial anomenat “Can Nolla”,
del citat municipi.
En data 18 d’octubre de 2007 es va publicar al DOGC l’aprovació definitiva del POUM de
Premià de Dalt, que incorporava el conveni urbanístic de Can Nolla però reduïa, a
requeriment de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (en endavant, CTUB), la
superfície total del sector a 132.958 m2, el que va provocar que tant l’Ajuntament com els
propietaris del sector presentessin sengles recursos d’alçada davant l’Honorable Conseller
de Política Territorial d’Obres Públiques.
El 6 de juliol de 2009, l’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va
estimar el recurs d’alçada interposat per l’Ajuntament de Premià de Dalt contra l’acord
d’aprovació definitiva del POUM d’aquest municipi, el què va implicar una modificació de

l’àmbit de sector del Pla Parcial “Can Nolla”, incrementant la superfície del sector fins els
137.324 m2 enfront dels 132.958 m2 anteriorment previstos.
En data 12 de maig de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt va aprovar el segon
conveni urbanístic subscrit entre els propietaris dels terrenys del Sector “Can Nolla” i la
Corporació local.
En data 16 de juliol de 2014, la propietat del sector, en execució de l’esmentat conveni, va
presentar un document d’avanç de modificació puntual del POUM de Premià de Dalt en el
Sector Can Nolla, ajustant el seu contingut als criteris acordats al referit Conveni. El
document d’avanç de la modificació puntual es va traslladar al Departament de Territori i
Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, als efectes que es pronunciés sobre
l’eventual requeriment d’informe mediambiental.
En data 28 d’octubre de 2014, el citat Departament de Territori i Sostenibilitat, va resoldre
que la modificació puntual no restava sotmesa a avaluació ambiental.
En data 22 de juny de 2015, els propietaris dels terrenys inclosos en el sector “Can Nolla”
van presentar davant l’Ajuntament de Premià de Dalt, la modificació puntual del POUM
del sector “Can Nolla”, d’aquest municipi.
En data 14 de desembre de 2015, el Ple municipal va adoptar l’acord en virtut del qual
s’aprovava inicialment la dita modificació puntual, amb les altres prevencions legals.
Durant el tràmit d’informació pública i emissió d’informes sectorials, tant l’Agència
Catalana de l’Aigua, en data 19 de febrer de 2016, com l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental, en data 25 de febrer de 2016, van emetre els seus respectius
informes.
Arrel dels referits informes, en data 27 de febrer de 2017 es va incorporar a l’expedient el
document relatiu al text refós en virtut del qual s’adaptava la Modificació puntual
aprovada inicialment, als informes de l’Agència Catalana de l’Aigua i de l’Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental abans referits. (Text refós I)
En data 2 de juny de 2017, l’Arquitecte municipal va emetre informe favorable en relació a
l'aprovació provisional del text refós de la Modificació puntual del POUM del Sector PP2
“Can Nolla”, de Premià de Dalt.
Per la seva part, la Secretària de la Corporació també va emetre, en data 19 de juny de
2017, informe favorable a l’aprovació provisional esmentada.
Consegüentment i en data 28 de juny de 2017, el Regidor de Territori va formular
proposta d’acord d’aprovació provisional del referit Text refós de la Modificació puntual

del POUM de Premià de Dalt en el sector PP2 Can Nolla, així com la seva remissió a la
CTUB als efectes de la seva aprovació definitiva.
No obstant, en data 28 de juny de 2017 (registre d’entrada 3847/17), el senyor Fernando
del Rio Fernández i el senyor Malco Par Cebrià (propietaris de terrenys del sector PP2 Can
Nolla), presenten instància adjuntant informe tècnic subscrit per l’arquitecte senyor
Miquel Marimón Gamell, posant de manifest davant la Corporació de l’ocupació d’una
franja de terreny situada al límit del sector PP2 Can Nolla que confronta amb l’àmbit del
Sector PP6 La Cisa, per part dels promotors de les obres d’urbanització d’aquest Sector, a
quin efecte sol·liciten la suspensió cautelar de les mateixes.
A la vista de l’anterior, mitjançant comunicació del Regidor de Territori, de 17 d’agost de
2017, es trasllada al senyor Malco Par Cebrian l’informe emès al respecte per l’arquitecte
municipal, en virtut del qual es proposava modificar la documentació integrant de la
Modificació puntual del POUM en el sector PP2 Can Nolla, als efectes de la seva aprovació
provisional, en el sentit de:
a) Reduir l’àmbit en 1.472 m2, en la franja de solapament amb l’àmbit del sector PP6
La Cisa, als efectes de fer coincidir perfectament els dos àmbits i obtenir una
confrontació de les parcel·les d’ambdós sectors evitant la implantació d’un
passatge en “cul-de-sac”.
b) Ajustar les edificacions i les edificabilitats a les parcel·les resultants afectades per
la nova delimitació d’àmbits per evitar la pèrdua de sostre edificable sobre el
Sector PP2 Can Nolla.
Tot això, proposant la continuació de la tramitació del present expedient, una vegada
presentat el corresponent Text refós de la Modificació puntual del POUM que ens ocupa.
Acollint la proposta municipal indicada, en data 30 d’octubre de 2017 (registre d’entrada
núm. 5752), ha tingut entrada al registre municipal la documentació integrant de
l’expedient d’aprovació del Text refós II de Modificació puntual del POUM en el Sector PP2
Can Nolla.
En data 24 de gener de 2018, l’arquitecte municipal emet informe favorable per a
l’aprovació provisional del Text Refós II de la Modificació Puntual del POUM en el Sector
PP2 Can Nolla.
El ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 12 de febrer de 2018 va aprovar
provisionalment el Text Refós II de la Modificació Puntual del POUM en el Sector PP2 Can
Nolla.
En data 26 de juny de 2018 es rep acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, adoptat el
dia 19 de juny de 2018, mitjançant el qual es suspèn l’aprovació definitiva de dita

modificació a la presentació d’un Text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, en el que s’incorporin una sèrie de
prescripcions.
El senyor Miquel Marimon i Gamell va fer lliurament del Text Refós III de la Modificació
Puntual del POUM en el Sector PP2 Can Nolla, en data 30 de febrer de 2020.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 2 de març de 2020, mitjançant el
qual fa constar que el Text Refós presentat compleix i ha incorporat les prescripcions
sol·licitades per la Comissió Territorial d’Urbanisme, a excepció de l’informe del
departament de Patrimoni i Cultura de la Generalitat de Catalunya, que caldrà sol·licitar
prèviament a la seva tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme.
Vist l’informe jurídic emès per la Gerent tècnic i la Secretària de la Corporació de data 4 de
març de 2020
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:
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- APROVAR provisionalment el Text Refós III de la Modificació puntual del POUM
del Sector PP2 “Can Nolla", de Premià de Dalt.
SEGON.- SOL·LICITAR informe al Departament de Patrimoni i Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
TERCER.- En el cas que l’informe sol·licitat, abans esmentat, sigui favorable TRAMETRE, a
la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, Departament de Territori i Sostenibilitat,
de la Generalitat de Catalunya, certificació dels presents acords i documentació íntegra
(tècnica i administrativa) degudament diligenciada de l'expedient de la Modificació
puntual, als efectes de la seva aprovació definitiva i corresponent publicació.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=4564.0&endsAt=58
 Sotmesa la proposta a votació, per 11 vots a favor (JUNTS i PSC), 3 abstencions
(ERC-AM) i 3 vots en contra (CRIDA i Cs) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

ECONOMIA
7. 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.
IMPORT

DATA
FACTURA

CIF

TERCER

CENTRE GESTOR

PARTIDA

A81948077

ENDESA ENERGIA, SAU

1.067,98

6/7/2017 SUBMINISTRAMENTS

401/342/22100

A81948077

ENDESA ENERGIA, SAU

8.197,94

4/7/2017 SUBMINISTRAMENTS

401/342/22100

A08922825
B58732983

COMERCIAL DE HOSTELERIA ANMA SA
URDITRAMA SL

5.226,42
704,22

16/7/2019 FESTES
16/10/2019 PROMOCIÓ ECONÒMICA
MANTENIMENT D'EDIFICIS

38857849Q

LOPEZ MORATA CARLOS

254,06

2/11/2019 MANTENIMENT D'EDIFICIS

401/920/21200

B61193124
B85582013

GESEME 1996 SL
INV PROTECCION SL

384,17
211,75

28/12/2016 RECURSOS HUMANS
2/12/2019 MANTENIMENT D'EDIFICIS

201/920/22706

331/338/22706
- 312/432/22699 114,95 €
401/920/21200 589,27 €

401/312/21200
401/323/21200
401/330/21200
401/342/21200
401/3321/21200
401/920/21200
F20025318
G60168192

ORONA SCOOP
ASSOCIACIO CATALANA
MUSICA

70,64

52279163W

XAVIER DALMAU MODRON

B65390528

DISPROCEL HIGIENE INDUSTRIAL, S.L.

G58226911
A08586539

SOCIETAT CULTURAL SANT JAUME
SUPERFICIES DE ALIMENTACION SA

B85582013

INV PROTECCION SL

D'ESCOLES

3/12/2019 MANTENIMENT D'EDIFICIS

401/920/21200

392,00

4/12/2019 ESCOLA DE MÚSICA

323/326/48909

256,76

8/12/2019 MANTENIMENT D'EDIFICIS

401/920/21200

303,47

30/11/2019 MANTENIMENT D'EDIFICIS

401/920/21200

15,13 €
45,37 €
15,12 €
30,25 €
15,13 €
90,75 €

DE

1.800,00
64,23
211,75

190,41

13/12/2019 ARTS ESCÈNIQUES
341/330/22609
30/11/2019 ALCALDIA - SERVEIS GENERALS
101/912/22601
201/920/22699
30/12/2019 MANTENIMENT D'EDIFICIS
401/312/21200
401/323/21200
401/330/21200
401/342/21200
401/3321/21200
401/920/21200

46135859K

PUCHOL SURRIBAS CARLES

B17982166

ALKIRENT SERVI, S.L.

61,08

25/1/2020 ESPORTS

361/342/20301

B17982166

ALKIRENT SERVI, S.L.

32,04

25/1/2020 ESPORTS

361/342/20301

A08907397

VODAFONE ESPAÑA SAU

P5800008D

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

750,00

12/11/2019 SEGURETAT CIUTADANA

205/130/46500

P5800008D

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

750,00

12/11/2019 SEGURETAT CIUTADANA

205/130/46500

P5800008D

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

989,00

3,63

19/12/2019 MEDI AMBIENT

1/2/2018 INFORMATICA

9/12/2019 SERVEIS GENERALS

422/170/22699

203/491/22200

201/920/22706

59,00 €
5,23 €
15,12 €
45,38 €
15,13 €
30,25 €
15,12 €
90,75 €

X9207686G

ANITA MARTEL ANDRADE

38811334F

NURIA RIERA ASENSIO
Total

160,47

19/2/2020 TREBALL SOCIAL

302/231/23120

19,95

19/2/2020 TREBALL SOCIAL

302/231/23120

22.101,97

Vist que la realització de les despeses de serveis i subministraments i treballs ha estat
justificada i que els documents que acrediten els deutes han estat degudament
conformats 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, els esmentats
documents han estat fiscalitzats 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 6 d'abril de 2020.
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 22.101,97 € per
prestació de serveis i subministraments i aprovar en allò que calgui els documents on
s’han formalitzat.
IMPORT

DATA
FACTURA

CIF

TERCER

CENTRE GESTOR

PARTIDA

A81948077

ENDESA ENERGIA, SAU

1.067,98

6/7/2017 SUBMINISTRAMENTS

401/342/22100

A81948077

ENDESA ENERGIA, SAU

8.197,94

4/7/2017 SUBMINISTRAMENTS

401/342/22100

A08922825
B58732983

COMERCIAL DE HOSTELERIA ANMA SA
URDITRAMA SL

5.226,42
704,22

16/7/2019 FESTES
16/10/2019 PROMOCIÓ ECONÒMICA
MANTENIMENT D'EDIFICIS

38857849Q

LOPEZ MORATA CARLOS

254,06

2/11/2019 MANTENIMENT D'EDIFICIS

401/920/21200

B61193124
B85582013

GESEME 1996 SL
INV PROTECCION SL

384,17
211,75

28/12/2016 RECURSOS HUMANS
2/12/2019 MANTENIMENT D'EDIFICIS

201/920/22706

331/338/22706
- 312/432/22699 114,95 €
401/920/21200 589,27 €

401/312/21200
401/323/21200
401/330/21200
401/342/21200
401/3321/21200
401/920/21200
F20025318
G60168192

ORONA SCOOP
ASSOCIACIO CATALANA
MUSICA

70,64

52279163W

XAVIER DALMAU MODRON

256,76

8/12/2019 MANTENIMENT D'EDIFICIS

401/920/21200

B65390528

DISPROCEL HIGIENE INDUSTRIAL, S.L.

303,47

30/11/2019 MANTENIMENT D'EDIFICIS

401/920/21200

D'ESCOLES

3/12/2019 MANTENIMENT D'EDIFICIS

401/920/21200

392,00

4/12/2019 ESCOLA DE MÚSICA

323/326/48909

DE

15,13 €
45,37 €
15,12 €
30,25 €
15,13 €
90,75 €

G58226911
A08586539

SOCIETAT CULTURAL SANT JAUME
SUPERFICIES DE ALIMENTACION SA

B85582013

INV PROTECCION SL

1.800,00
64,23
211,75

190,41

13/12/2019 ARTS ESCÈNIQUES
341/330/22609
30/11/2019 ALCALDIA - SERVEIS GENERALS
101/912/22601
201/920/22699
30/12/2019 MANTENIMENT D'EDIFICIS
401/312/21200
401/323/21200
401/330/21200
401/342/21200
401/3321/21200
401/920/21200

46135859K

PUCHOL SURRIBAS CARLES

B17982166

ALKIRENT SERVI, S.L.

61,08

25/1/2020 ESPORTS

361/342/20301

B17982166

ALKIRENT SERVI, S.L.

32,04

25/1/2020 ESPORTS

361/342/20301

A08907397

VODAFONE ESPAÑA SAU

P5800008D

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

750,00

12/11/2019 SEGURETAT CIUTADANA

205/130/46500

P5800008D

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

750,00

12/11/2019 SEGURETAT CIUTADANA

205/130/46500

P5800008D

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

989,00

9/12/2019 SERVEIS GENERALS

201/920/22706

X9207686G

ANITA MARTEL ANDRADE

160,47

19/2/2020 TREBALL SOCIAL

302/231/23120

38811334F

NURIA RIERA ASENSIO

19,95

19/2/2020 TREBALL SOCIAL

302/231/23120

3,63

Total

19/12/2019 MEDI AMBIENT

1/2/2018 INFORMATICA

59,00 €
5,23 €
15,12 €
45,38 €
15,13 €
30,25 €
15,12 €
90,75 €

422/170/22699

203/491/22200

22.101,97

Segon. INICIAR un expedient de modificació de crèdit per donar cobertura pressupostaria a
les aplicacions pressupostàries corresponents, que es prevegi que esdevindran insuficients, en
el benentès que no es podrà acordar el seu pagament, fins a la aprovació definitiva de
l’expedient. amb càrrec al pressupost els crèdits corresponents a les respectives
aplicacions pressupostàries.
Tercer. COMUNICAR aquest acord al Servei d’Intervenció.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=5813.0&endsAt=61
 Sotmesa la proposta a votació, per 14 vots a favor (JUNTS, ERC-AM i PSC), i 3
abstencions (CRIDA i Cs) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVENCIA
8. APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS, D’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ
INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS DE PREMIÀ DE DALT (AGIPH), PER PART DE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER ADAPTAR-LO A LA NORMATIVA VIGENT EN
MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“Fets
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, va adoptar l’acord de “Cessió de la
gestió informàtica del Padró d’Habitants a la Diputació de Barcelona”, aprovant la
formalització d’un conveni amb la Diputació de Barcelona per fer efectiva l’assumpció
per aquesta entitat de la gestió informatitzada del Padró d’Habitants (per acrònim
AGIPH), d’acord amb el text del Conveni-Tipus publicat al Butlletí Oficial de la Provincial
de Barcelona en data 16 de juliol de 1997.
Vist l’escrit rebut mitjançant la plataforma EACAT el dia 21 de gener de 2020 amb RGE
E2020000600, en el que comuniquen que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió
celebrada el dia 31 d’octubre de 2019, va aprovar l’actualització del Conveni-Tipus per a
l’Assumpció de la Gestió informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH), per adaptar- lo a
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals i a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Atès que és necessari que l’Ajuntament aprovi la signatura d’aquest nou conveni-tipus
per a l’assumpció de la Gestió informatitzada del Padró municipal d’Habitants (AGIPH),
per part de la Diputació de Barcelona.
Fonaments de dret
Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals, modificat per Reial decret 2612/1996, de 20
de desembre.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell, relatiu a la protecció de
les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE DE 4.5.2016).
Reglament estatal de Població i Demarcació Territorials de les Entitats locals, aprovat pel
RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció el seu Títol II disposada pel RD
2672/1996, de 20 de desembre (BOE núm. 14, del 16 de gener de 1997).

Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la que es publica la Resolució
de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i d la
Direcció General de coordinació de competències amb les comunitats Autònomes i les
Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró
municipal (BOE núm. 71, de 24 de març de 2015). Reial decret 382/1986, de 10 de febrer,
pel qual es crea, organitza i regula el funcionament del Registre d’Entitats Locals.
Reial Decret 3/2010, 8 de gener , pel que es regula l’Esquema Nacional e Seguretat en
l’àmbit de l’Administració Electrónica (BOE núm. 25, de 29 de gener de 2010).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Ordre de 3 de juny de 1986, per la qual es desenvolupa el Reial decret 382/1986, de 10
de febrer, pel qual es crea, organitza i regula el funcionament del Registre d’Entitats
Locals.
Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació
territorial i població dels ens locals de Catalunya.
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Vist l’informe favorable de la Secretària General de l’Ajuntament de data 13 de febrer de
2020.
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 31 d’octubre de 2019, es
proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
ACORD:
1r.- Aprovar l’encomanda de gestió i l’actualització del Conveni-Tipus, d’assumpció de la
Gestió Informatitzada del Padró d’habitants de Premià de Dalt (AGIPH), per part de la
Diputació Barcelona, per adaptar-lo a la normativa vigent en matèria de protecció de
dades.
2n.- Facultar el senyor alcalde perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de
Premià de Dalt, subscrigui el conveni de referència i quants documents siguin necessaris

per a la seva efectivitat.
3r.- Comunicar els anteriors acords a la Diputació de Barcelona – Àrea d’Innovació,
Governs Locals i Cohesió Territorial.
4t.- Trametre el Conveni formalitzat al registre de convenis de col·laboració i cooperació
de la Generalitat de Catalunya, i publicar-lo al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
ANNEX 1
CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ
D’HABITANTS DELS ENS LOCALS (AGIPH) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. <nom i cognoms>, President/a de la
Diputació de Barcelona assistit per <nom i cognoms >, Secretari/ària delegat/da.
AJUNTAMENT DE <municipi>, representat per l’Alcalde/essa Il·lm. Sr. <nom i cognoms>,
assistit pel Sr. <nom i cognoms>, Secretari/ària de l’Ajuntament.
ACTUEN
El representant de la Diputació de Barcelona, per virtut de l’aplicació de l'article 34.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (per acrònim LBRL) ì pel
fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan.
El representant de l’Ajuntament de <municipi>, per virtut de les funcions atribuïdes per la
legislació.
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb què cadascuna intervé, així com
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni, i a l’efecte
EXPOSEN
ANTECEDENTS:
La formulació de l’AGIPH:
La Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona (actualment, denominada Junta de
Govern), en sessió de data 26 de juny de 1997, va aprovar un Conveni-tipus que articulava
jurídicament l’encomanda de gestió de l’AGIPH (Assumpció de la Gestió Informatitzada
del Padró d’Habitants dels ens locals), publicat al BOPB número 169 de 16 de juliol de
1997.

Aquesta assumpció de gestió es va basar en els fonaments jurídics següents:
En l’exercici de les competències de cooperació local establert en els articles 31 i 36 de la
LBRL, en base als quals, la Diputació presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis
de la província en àmbits molt diversos.
En la concreció d’aquestes funcions genèriques d’assistència i cooperació local mitjançant
el que disposa el darrer paràgraf de l’article 17.1 de la LBRL que va ser introduït per la L
4/1996, de 10 de gener, i que estableix el següent:
“La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios
informáticos. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares asumirán la
gestión informatizada de los padrones de los municipios que, por su insuficiente capacidad
económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma automatizada.”
L’esmentada assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants formulada per
la LBRL comportava que la Diputació de Barcelona hagués de posar a disposició dels ens
locals els mitjans adients per dur a terme totes actuacions necessàries per fer-la efectiva,
per això, es va considerar que l’institut jurídic més adient per subsumir aquesta funció de
l’AGIPH era l’encomanda de gestió, prevista a l’anterior Llei estatal 30/1992, de 26 de
novembre (de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú); actualment, derogada per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic,
Així, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de caràcter
material o tècnic de la competència d’una entitat local (el municipi, en relació amb el
padró d’habitants) que s’encomana a una altra Administració (la Diputació de Barcelona),
per raons d’eficàcia o quan no es disposin els mitjans idonis per al seu exercici.
Atesa la incidència en matèria de protecció de dades de caràcter personal, durant els
treballs preparatoris de l’AGIPH es van demanar els informes següents:
-

A l’Agència de Protecció de Dades: va emetre informe en data 27 d’abril de 1997
concloent que el Conveni es troba legalment emparat per les normes aplicables i no
vulnera l’establert per la LO 5/1992 i en la Directiva 95/46/CE.

-

Al “Consejo de Empadronamiento”; formulada sol·licitud d’informe a l’Institut Nacional
d’Estadística, aquest es va trametre al Consejo de Empadronamiento. La Comissió
permanent d’aquest Consell, en data 19 de juny de 1997, es va manifestar de manera
favorable al Conveni-tipus.
Dit Conveni-tipus aprovat va servir de base per formalitzar els convenis específics amb tots
els ajuntaments que han encomanat la gestió del padró a la Diputació de Barcelona.

Modificacions posteriors del Conveni-tipus:
En data 14 de desembre de 1999 fou publicada la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, la qual derogava l’anterior Llei 5/1992, de 29 d’octubre, de
Regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal (LORTAD).
Per acord de Comissió de Govern, de data 29 de març de 2001, es modifica el convenitipus (AGIPH), concretament en la substitució de les citacions a la Llei Orgànica 5/1992 per
les referències a la Llei Orgànica 15/1999.
Posteriorment, l’entrada en vigor del Reial Decret 1720/2007, de 17 de desembre, que
aprovava el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades (LOPD), va fer necessària una actualització del Convenitipus aprovat en data 29 de març de 2001, per tal d’adaptar-lo als requeriments de la
nova normativa, i en concret, per introduir alguns canvis en els tràmits del procediment
d’aprovació de creació o modificació del fitxer per part de l’Ajuntament, i la publicació
d’aquest acord.
En conseqüència, per acord de la Junta de Govern de data 11 de març de 2010, l’esmentat
conveni-tipus es va adequar als nous requeriments jurídics imposats per dita normativa
relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal. Aquesta actualització fou
publicada al BOPB número 76, Annex I, de data 30 de mar de 2010.
JUSTIFICACIÓ D’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI TIPUS:
En data 27 d’abril de 2016, va ser aprovat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al
tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)
(DOUE de 4 de maig de 2016).
Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d'un reglament europeu,
resulta d’obligat compliment per als Estats membres des del 25 de maig de 2018 i deroga
la Directiva 95/46/CE que va donar lloc, mitjançant la seva transposició a l’ordenament
espanyol, a l’esmentada LOPD.
Davant de la necessitat d’adaptar el dret espanyol al model establert pel RGPD, el
proppassat 7 de desembre de 2018 va entrar en vigor la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Aquesta Llei complementa, clarifica i desenvolupa alguns aspectes de gran rellevància en
la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les
persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter.
personal i deroga l’anterior Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
dades de caràcter personal.

En principi, d’acord amb el que es preveu a la clàusula desena del conveni anterior,
aquestes modificacions derivades de l’aplicació de la normativa vigent, la Diputació les
ha dut a terme automàticament. No obstant això, s’ha considerat que aquesta
modificació normativa afecta substancialment a les obligacions dels responsables i dels
encarregats dels tractaments de dades i això és el que fa necessari una actualització del
Conveni-tipus de l’AGIPH, aprovat a l’any 2010.
Així mateix, existeixen també altres raons de caràcter tècnic que justifiquen la necessitat
de dita actualització, com és el canvi en el programari i en els sistemes d’interoperabilitat
entre les diferents administracions públiques que hi participen en la gestió del Padró.
NORMATIVA APLICABLE
En relació al padró d’habitants:
-

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals (LOPDGDD) (BOE número 294, de 6 de desembre de 2018).

-

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a
la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 4 de maig
de 2016)

-

Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les Entitats locals, aprovat
pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció del seu Títol II disposada pel RD
2612/1996, de 20 de desembre (BOE número. 14, del 16 de gener de 1997).

-

Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre gestió del padró municipal (BOE número. 71, de 24 de març de
2015.

-

Reial Decret 3/2010, 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat
en l’àmbit de l’Administració Electrònica (BOE núm. 25, de 29 de gener de 2010).

-

Altra normativa sectorial que pugui resultar d’aplicació.
Quant a l’encomanda de gestió:

-

Llei 40/2018, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (article 11).

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) (article 17.1, 31
i 36).
Pel que fa a la publicitat del conveni:

-

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i
bon govern (article 14).

-

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny. (article 309)

ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE.
a) Per part de la Diputació:

Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i cooperació local, que es
concreten en l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants dels ens locals
(AGIPH) i en la formalització de l’encomanda de gestió.
Aprovació del Conveni-tipus actualitzat i la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
b) Per part de l’Ajuntament:

Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a formalitzar
d’acord amb el conveni-tipus actualitzat per la Diputació.
Comunicació a la Diputació d’aquesta aprovació.
c) Actuacions posteriors:

Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ajuntament que encomana.
L’Ajuntament haurà de trametre el Conveni formalitzat al registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
Sol·licitud d’alta a l’eina IDA_Padrón de l’INE per part de Diputació de Barcelona, en el seu
cas.
Designació de l’interlocutor operatiu, que serà format i que tindrà els drets i accessos
corresponents per dur a terme les obligacions que corresponen a l’ens.
Migració de les dades de la base de dades municipals a la de Diputació de Barcelona, en el
seu cas.
ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS
La Diputació de Barcelona aprovà per Acord de Junta de Govern, de data 20 de juny de
2019, i publicat al BOPB número <número>, de data <data>, l’actualització del Convenitipus per a l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH).

Atès que per l’Ajuntament de <municipi> s’ha donat compliment als tràmits necessaris, les
Administracions que intervenen formalitzen aquest Conveni d’acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera.- OBJECTE
1.

L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de Barcelona de
la gestió informatitzada del Padró d’habitants del municipi de <municipi>.

2.

L’assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants (per acrònim, AGIPH)
es durà a terme per virtut de l’encomanda de gestió que, en favor de la Diputació de
Barcelona, ha aprovat l’Ajuntament del municipi titular del Padró d’habitants.

Segona.- RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ
Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’AGIPH són les següents:
a)

Insuficient capacitat econòmica i de gestió del municipi per mantenir les dades del
padró de forma automatitzada (article 17.1, tercer paràgraf LBRL).

b)

Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió automatitzada del padró
d’habitants (article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic).

Tercera.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA
1. Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter material,

tècnic i de serveis que s’indicaran, totes elles integrants de la gestió informatitzada del
Padró d’habitants del municipi.
2. L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència municipal ni dels

elements substantius del seu exercici.
3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a l’Ajuntament

que encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin suport o en els quals
s’integrin la formalització, actualització, revisió i custòdia del padró municipal
d’habitants.
Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA
Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les
activitats següents:

a)

Manteniment de la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària.

b)

Centralització d’una base de dades.

c)

Recepció i processament de dades provinents d’altres Administracions o Organismes,
d’acord amb la normativa vigent sobre padró d’habitants i cens electoral.

d)
e)

Emissió de les dades per a l’actualització del cens electoral.
Conservació de les dades històriques des que la Diputació de Barcelona tingui
assumida la gestió del Padró.

f)

Descentralització de determinades operacions (com ara, l’obtenció de documents
impresos, la mecanització del registre de població o altres), mitjançant l’accés
telemàtic dels Ajuntaments, subordinada en tot cas al nivell d’implementació i a la
concurrència de raons tècniques que ho facin aconsellable.

g)

Totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis d’informació digital
amb altres Administracions que derivin de la gestió del padró d’habitants.

h)

En general, totes aquelles actuacions formals que resultin necessàries i vinculades
amb la gestió del padró d’habitants.

Per tal de dur a terme l’encomanda de gestió, l’Ajuntament que encomana es compromet
a:
a) Adoptar tots els actes administratius i dur a terme les actuacions que siguin necessaris

perquè la Diputació pugui realitzar el seguit d’activitats en què consisteix l’encomanda
de gestió.
b) Seguir els protocols d’actuació que s’estableixin per la Diputació en aplicació de la

normativa i de les instruccions aprovades, o
informàtics utilitzats.

com a conseqüència dels sistemes

c) Lliurar a la Diputació les dades necessàries per a la correcta realització de l’encomanda.

Cinquena.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ
1. La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la

informació emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les
mesures necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions, tant en
les operacions d’intercanvi amb altres administracions públiques o entitats
privades com en les consultes o transaccions que pugui efectuar el propi Ens
Local per via telemàtica, tot això d’acord amb les previsions incloses a
l’Esquema Nacional de Seguretat.

La Diputació adoptarà totes aquelles mesures i mecanismes per a:
a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels

sistemes i serveis de tractament.
b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas

d'incident físic o tècnic.
c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i

organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
2. El nivell de valoració de la categoria del sistema relatiu a l’Assistència en la

gestió del padró municipal d'habitants es considera de nivell mig, mentre que
el del seu servei d’atenció a l’usuari ho és de nivell bàsic.
3. Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents:





Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació.
Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació.
Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema.
Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de
seguretat física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un servei
d’atenció als usuaris autoritzats per l’Ajuntament.
 Adopció de les mesures de conscienciació del personal que utilitzi els sistemes
informàtics del padró.
 Adopció de la resta de mesures necessàries per a minimitzar els possibles riscos
detectats.

4. L’Ajuntament encomanant podrà sol·licitar a la Diputació de Barcelona en tot moment,

el lliurament del Pla d’adequació a l’ENS.
Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES PSEUDONIMITZADES DEL PADRÓ D’HABITANTS
AMB FINALITATS ESTADÍSTIQUES
En compliment de l’article 89 del RGPD, la Diputació de Barcelona podrà fer explotacions
amb finalitats estadístiques de les dades pseudonimitzades del padró d’habitants del
municipi i facilitar dades agregades a les diferents àrees de la Corporació que hagin
d’elaborar informes per als ajuntaments que així li ho encarreguin.
Setena.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES
7.1.

OBLIGACIONS GENERALS:

a) Les parts s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de

protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i de garanties digitals (LOPDGDD).
b) Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de

Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores.
c) Atesa la titularitat municipal del Padró d’habitants, correspondrà a l’Ajuntament, en tant

que Responsable del tractament, que encomana, l’exercici de les competències i el
compliment de les obligacions assenyalades al RGPD i a la LOPDGDD.
d) La Diputació actuarà com a Encarregada del tractament i seguirà les obligacions

establertes en aquest conveni, d’acord amb l’article 28 del RGPD i 33 de la LOPDGDD, i
l’Esquema Nacional de Seguretat. L’exercici d’aquestes competències i el compliment de
les obligacions s’entenen sense perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació
voluntària que, proposades per la Diputació, fossin acceptades per l’Ajuntament que
encomana.
e) Atesa la naturalesa i l’objecte de l’encomanda de gestió, les transferències de dades

personals del Padró que la Diputació efectuï per a la correcta realització de les tasques
encomanades, com per exemple a l’INE o a l’AOC, es consideraran actuacions materials,
tècniques o de serveis que es realitzen per compte de l’Ajuntament que encomana.
Per a realitzar aquestes comunicacions la Diputació ha d’identificar, prèviament i per
escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, la finalitat, si existeix obligació
legal, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la
comunicació.
f)

Llevat del supòsit previst en el número anterior, la Diputació no transferirà ni cedirà
dades personals del Padró d’habitants, sinó per compte i a sol·licitud de l’Ajuntament
que encomana, i d’acord amb el que es preveu a l’article 16.3 de la LBRL o per altre
obligació legal.
Les cessions derivades de les sol·licituds formulades a l’empara d’aquesta norma
requeriran sempre la resolució prèvia que ho autoritzi, adoptada per l’òrgan competent
de l’Ajuntament que encomana.

g) Els tractaments que realitzarà la Diputació consistiran en:

X

Acarament

X

Interconnexió

X
X

Conservació
Consulta

X
X

Limitació
Modificació

X

Comunicació

X

Organització

X
X

X

Comunicació per transmissió

Recollida

Destrucció

X

Registre

Difusió

X

Supressió

Extracció

X

Altres: Còpies de seguretat i
procediment de recuperació de
dades.

h) Identificació de la informació afectada:

Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest conveni,
l’Ajuntament, responsable del tractament, posa a disposició de la Diputació,
encarregada del tractament, les dades personals que inclou per a cada persona el full
del Padró d’habitants així com les necessàries per a la seva correcta gestió:






Nom i cognoms, adreça postal, telèfon, número document identificació (DNI,
passaport, permís de residència o previstos a la normativa d’estrangeria) , sexe, lloc i
data de naixement i nivell d’estudis.
Data d’alta, baixa i/o modificació de les dades i causa de la variació.
Data de caducitat de la inscripció d’un estranger no comunitari sense autorització de
residència permanent.
Data d’adquisició i pèrdua de la residència permanent.
7.2. OBLIGACIONS DE

LA DIPUTACIÓ
ENCARREGADA DEL TRACTAMENT:

DE

BARCELONA,

a) La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament, només per a la

finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades personals per a
finalitats pròpies.
b) Si la Diputació considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol

altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres,
informarà immediatament el responsable.
c) La Diputació portarà, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de

tractament efectuades per compte del responsable, que contingui:
El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada
responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del
responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de dades.
Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.

Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat, segons
el Pla d’adequació de l’ENS, relatives a:





La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.

d) Vetllar perquè el formulari de recollida de dades inclogui la informació que cal facilitar

als ciutadans que s’inscriguin al Padró segons l’article 13 del RGPD i l’article 11 de
l’LOPDGDD (Model resolució INE).
e) Si la Diputació ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització

internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable,
ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que
aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
f)

El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació que tractin les
dades del Padró, mantindrà el deure de confidencialitat respecte de les dades de
caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, de manera
indefinida.

g) Garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les

persones autoritzades per tractar dades personals.
h) Assistirà al responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents:



Accés, rectificació, supressió i oposició
Limitació del tractament
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i
oposició, i limitació del tractament davant la Diputació, encarregada del tractament,
aquesta ho comunicarà per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic del Delegat
de Protecció de dades de l’Ajuntament de referència. La comunicació es farà de forma
immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la
sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per
resoldre la sol·licitud.
Notificació de violacions de seguretat de les dades
La Diputació informarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda i en
qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores a través del correu electrònic de
la persona Delegada de protecció de dades de l’ajuntament, de les violacions de la

seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement,
juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.
La notificació no és realitzarà quan sigui improbable que aquesta violació de la
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
Si se’n disposa, es facilitarà, com a mínim, la informació següent:
Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats
i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades de la Diputació o d'un altre
punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades
personals.
Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar
els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho
sigui, la informació es facilitarà de manera gradual sense dilació indeguda.
La Diputació donarà suport al responsable del tractament a l’hora de fer les
avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
Donarà suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a
l’autoritat de control, quan escaigui.
Posarà a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que
efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
La Diputació posa a disposició la bústia de la persona Delegada de Protecció de dades
(DPD) delegatprotecdades@diba.cat per a qualsevol comunicació o necessitat derivada
del present conveni. Sent el canal preferent per a la comunicació amb els DPD dels
ajuntaments.
La Diputació retornarà al responsable del tractament les dades de caràcter personal i,
si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació tal i com s’indica a
la clàusula onzena sobre extinció del conveni.
La devolució comportarà l'esborrat total de les dades existents en els equips
informàtics utilitzats per l'encarregada.

No obstant això, la Diputació podrà conservar-ne una còpia, amb les dades
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la
prestació.
Incompliments i responsabilitats. L’incompliment del que s’estableix en les presents
clàusules, pot donar lloc a què la Diputació de Barcelona, encarregada del tractament,
sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim
sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.
7.3. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT, RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Correspon a l’Ajuntament, responsable del tractament:
a) Facilitar el dret d’informació en el moment de recollir les dades.
b) Realitzar una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les

operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregada, tan sols en el cas que
pertoqui.
c) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.
d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregada compleixi el RGPD.
e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.
f)

Autoritzar a la Diputació:

Dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament pels
usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada.
L’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter personal,
inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota el control
del responsable del tractament.
L’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del tractament es
vegi en l’obligació d’executar.
g) Correspondrà

a l’Ajuntament comunicar en el menor temps possible als
interessats les violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la
violació suposi un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.

Tal i com s’indica a la clàusula 7.2.i), en cas de violació de seguretat, la Diputació de
Barcelona facilitarà la informació necessària.
Vuitena.- SUBCONTRACTACIÓ

Mitjançant el present conveni, s’autoritza a la Diputació de Barcelona a subcontractar les
prestacions que siguin necessàries per l’assoliment de l’objecte del conveni amb l’empresa
que resulti adjudicatària del corresponent procediment aplicable de conformitat amb la
normativa de contractació del sector públic.
Un cop adjudicat el servei, la Diputació de Barcelona comunicarà per escrit al responsable,
identificant de forma clara i inequívoca l’empresa subcontractista, les seves dades de
contacte i les prestacions concretes contractades. En cas de disconformitat, el responsable
podrà instar la resolució del conveni.
El subcontractista, que també té la condició d’encarregat del tractament, està obligat
igualment a complir les obligacions establertes en aquest document per l’encarregat del
tractament i les instruccions que dicti el responsable. La Diputació inclourà en el contracte
les clàusules corresponents, de forma que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes
condicions i amb els mateixos requisits formals que ella, en tot allò relatiu a l’adequat
tractament de dades personals i a la garantia de les persones afectades.
Novena.- FINANÇAMENT
Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt
d’activitats en què consisteix la gestió informatitzada del Padró del municipi al qual
correspon l’Ajuntament que encomana.
Desena.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
1.

Sense perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es
preveu de vigència indefinida.

2.

No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actuacions que,
diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o l’Ajuntament que
encomana en compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions
fossin tan substancials que exigissin la formalització d’un nou Conveni.

Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI
1.

L’Ajuntament que encomana podrà deixar sense efecte la gestió informatitzada del
Padró d’habitants encomanada a la Diputació.
La cessació de l’encomanda requerirà l’adopció de la corresponent resolució per
l’òrgan competent de l’Ajuntament i produirà efectes en el termini que es disposi, el
qual no serà, però, inferior a un mes, comptat des de la notificació d’aquella
resolució.

2.

En el cas que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li corresponen

i això determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme la gestió
informatitzada del Padró d’habitants del municipi, el Ple de la Diputació de Barcelona
podrà denunciar el Conveni formalitzat amb l’Ajuntament que encomana.
La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà,
però, inferior a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord.
3.

Amb l'extinció del conveni, la Diputació de Barcelona procedirà a retornar a l'ens local
la totalitat de les dades, els documents i altres suports que en continguin amb la
major celeritat possible i en un format d’ús corrent. Un cop materialitzada l'acció
esmentada es procedirà a l'eliminació física segura dels registres existents a la base
de dades, de la qual cosa s'expedirà la corresponent acreditació. No obstant això, la
Diputació pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades,
mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. A partir
d'aquest moment la Diputació de Barcelona quedarà desvinculada del tractament que
de les dites dades en pugui fer l'ens local o un tercer com a encarregat del
tractament.”

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=6142.0&endsAt=62
 Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC, CRIDA i
Cs) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat
dels presents.

URGÈNCIA
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 1/2020
 Sotmesa la urgència de la proposta a votació, per 17 vots a favor (JUNTS, ERC-AM,
PSC, CRIDA i Cs) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la urgència de la proposta presentada en tots els seus punts
per unanimitat dels membres presents.
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“Vista l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels
pressupostos de les entitats locals que estableix que el Fons de Contingència es constitueix
com un concepte pressupostari independent amb la finalitat de dotar crèdit per cobrir

necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals que puguin presentar-se al llarg de
l'exercici, per a les que no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient.
Vist l’article 31 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostaria y
Sostenibilitat Financera que estableix que:
“L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals incloses en l'àmbit subjectiu
dels articles 111 i 135 de el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
s’inclouran en els seus pressupostos una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris
que es destinarà, quan sigui procedent, a atendre necessitats de caràcter no discrecional i
no previstes en el Pressupost inicialment aprovat, que puguin presentar-se al llarg de
l'exercici ".

Atès que, no obstant això, qualsevol entitat local, dins o no en l'àmbit subjectiu d'aquests
supòsits, pot dotar el Fons de Contingència si ho estima necessari, en la forma i quantia
que s'adeqüi a les seves necessitats i amb un únic objectiu: destinar-lo a cobrir necessitats
imprevistes, inajornables i no discrecionals.
Vista la necessitat immediata d'actuació després de la declaració per part de
l'Organització Mundial de la Salut, el dia 11 de març de 2020, del brot de COVID-19 com
pandèmia Internacional, i el conseqüent Estat d'alarma aprovat pel Govern mitjançant el
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, fa possible i convenient tramitar aquest tipus de
modificació pressupostària per a dotar de crèdit en aquelles aplicacions que atenen
despeses derivades del necessari funcionament dels serveis públics bàsics i requereixin
incrementar-se per gestionar aquesta situació d'emergència social .
Vist el que disposa l’article 179.2 de el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb l'article
40.2 de Reial Decret 500/1990, la competència per a l'aprovació d'aquesta modificació
correspondrà al Ple de la Corporació.
Vistos els informes Departament de Promoció Econòmica que posa de manifest que s’han
donat circumstàncies i necessitats per a realitzar la modificació de crèdit,
Vist l’informe d’Intervenció.
Vist l’expedient tramitat per modificar el pressupost per Generació de Crèdit, Suplements de
Crèdit i Transferència de Crèdit, d’acord amb el que disposa l’article 177 del TRLLRHL,
aprovat pel RDL 2/2004, els articles 35 a 38 del RD 500/1990 i article 6.2 de les Bases
d’Execució del pressupost de 2018 i la modificació per Transferència de Crèdit d’acord amb el
que disposen els articles 179, 180 i 181 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, els articles 40 a 42 del Real Decret 500/1990, els
articles 6 i 8 de les Bases d’Execució del Pressupost de 2020.
Vist el que estableix la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, en quant a la suspensió de
terminis:

“1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará
en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las
prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público
definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución
motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar
perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre
que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad
con que no se suspenda el plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del
presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente
la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a
situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o
que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento
básico de los servicios. (…)”

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, proposo al
Ple l'adopció dels següents:

ACORDS :
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de Modificació del Pressupost despeses núm.
1/2020 en la modalitat de CREDIT EXTRAORDINARI, SUPLEMENTS DE CRÈDIT i
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, finançat amb TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT NEGATIVES amb
el següent resum:
Altes en aplicacions de despeses:
GENERACIÓ DE CRÈDIT
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

311/241/47001

Ajuts al teixit empresarial per
covid

CREDIT
INICIAL
0,00

SUPLEMENT
60.000,00

TOTAL
60.000,00

SUPLEMENT DE CRÈDIT
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

312/430/48901

Subvenció associació comerciants

CREDITS
INICIAL
1.500,00

SUPLEMENT
8.500,00

TOTAL
10.000,00

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

311/241/47001

Ajuts al teixit empresarial per
covid

CREDIT
INICIAL

SUPLEMENT

60.000,00

40.000,00

TOTAL

108.500,00

TOTAL
100.000,00

Aquesta modificació es finança, de conformitat amb l’article 177, 179 i 180 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, així com els articles 34 i ss del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, amb càrrec a
transferències entre altres partides, en els termes següents:
Finançament de despeses ordinàries
TRANSFERENCIES DE CRÈDIT NEGATIVES
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

202/929/500

Fons contingència
Sub Pla 3000 i foment
emprenaduria

311/241/47000

CREDITS
MINORACIÓ
INICIAL
158.979,63
68.500,00
40.000,00

40.000,00

TOTAL

108.500,00

TOTAL
90.479,63
0,00

SEGON.- ACORDAR la continuació de la tramitació de l’expedient de Modificació del
Pressupost despeses núm. 1/2020 en la modalitat de CREDIT EXTRAORDINARI,
SUPLEMENTS DE CRÈDIT i TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, finançat amb TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDIT NEGATIVES 1/2020 per estar vinculat a fets justificatius de l’estat d’alarma i
indispensable per a la protecció de l’interès general.
TERCER.- EXPOSAR al públic el present acord, durant el termini de quinze dies, mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, segons estableixen l'art. 177.2 del RD 2/2004 pel
que s’aprova el text refós de la LRHL i 38 del RD 500/1990 en relació a l'art. 169 del RD
2/2004, 20 i 22 del RD 500/1990. Considerar l’acord com a definitiu, si transcorregut el
termini d'exposició pública no es presenta cap reclamació, no essent necessària l'adopció
d'un nou acord.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=6261.0&endsAt=76
 Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC, CRIDA i
Cs) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat
dels presents.

MOCIONS
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL

9. MOCIÓ PER L’EQUITAT DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS D’APRENENTATGE A
TRAVÉS DEL PROJECTE DEL PASSAPORT EDUNAUTA, EN EL MARC DE L’EDUCACIÓ 360
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=7609.0&endsAt=76
 A proposta del Grup Municipal d’ERC-AM, s’acorda DEIXAR SOBRE LA TAULA la
present moció.

10. MOCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA FIGURA D’UN VETLLADOR PER A LES
ESCOLES DE PRIMÀRIA, MARIÀ MANENT I SANTA ANNA, DE PREMIÀ DE DALT
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=7610.0&endsAt=76
 A proposta del Grup Municipal d’ERC-AM, s’acorda DEIXAR SOBRE LA TAULA la
present moció.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
11. MOCIÓ PER ESTABLIR UN CANAL FORMAL, DIRECTE I CONTINU DE COMUNICACIÓ I
INTERCANVI D’INFORMACIÓ I PROPOSTES ENTRE EL GOVERN I ELS GRUPS DE
L’OPOSICIÓ, AMB REUNIONS TELEMÀTIQUES SETMANALS
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“La complexitat de la situació actual requereix un contacte continuat que permeti a la
ciutadania i als seus i les seves representants disposar de tota la informació en temps real
i poder compartir diagnòstics, mirades, preocupacions i propostes, per sumar esforços cap
a la superació de les crisis que està generant la pandèmia.
Tot i haver proposat avançar en aquest aspecte, seguim en la mateixa situació, sense la
possibilitat d’una comunicació estable i fluida que garanteixi la transmissió de la
informació als càrrecs electes, i el diàleg entorn a totes les propostes, actuacions i
iniciatives, per arribar a les millors solucions possibles per a les problemàtiques que van
sorgint.
Així mateix, cal donar resposta a les preguntes, peticions i propostes que es fan arribar per
part de veïns i veïnes i des dels grups municipals, com les que hem anat comunicant sense
obtenir resposta.

L’establiment i manteniment del canal i les reunions que proposem ha de garantir millorar
en tots aquests aspectes, contribuint d’aquesta manera a una millor solució, i més àmplia
i col·lectiva, a les problemàtiques de la situació actual.
Per tot això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Establir un canal formal, directe i continu de comunicació i intercanvi
d’informació i propostes entre el govern i els grups municipals de l’oposició.
Aquest canal ha de servir per transmetre en temps real tota la informació rellevant o que
es demani; comunicar i respondre preguntes, peticions i propostes (incloses les que ja
s’han efectuat i no s’han respost); i programar reunions com les que s’indiquen en el
següent punt.
SEGON.- Mantenir reunions telemàtiques com a mínim un cop per setmana, d’una durada
mínima d’una hora, entre representants del govern i de tots els grups de l’oposició, durant
el temps en què no es puguin dur a terme de forma presencial.
Aquestes reunions han de permetre tractar més a fons i detallar totes les informacions
rellevants o que es demanin, i debatre i respondre les propostes, preguntes i demandes
que s’efectuïn i les que s’han fet arribar prèviament.
TERCER.- Publicar i difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals.”
 Per unanimitat dels presents, 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:
“La complexitat de la situació actual requereix un contacte continuat que permeti a la
ciutadania i als seus i les seves representants disposar de tota la informació en temps real
i poder compartir diagnòstics, mirades, preocupacions i propostes, per sumar esforços cap
a la superació de les crisis que està generant la pandèmia.
Tot i haver proposat avançar en aquest aspecte, seguim en la mateixa situació, sense la
possibilitat d’una comunicació estable i fluida que garanteixi la transmissió de la
informació als càrrecs electes, i el diàleg entorn a totes les propostes, actuacions i
iniciatives, per arribar a les millors solucions possibles per a les problemàtiques que van
sorgint.
Així mateix, cal donar resposta a les preguntes, peticions i propostes que es fan arribar per
part de veïns i veïnes i des dels grups municipals, com les que hem anat comunicant sense
obtenir resposta.

L’establiment i manteniment del canal i les reunions que proposem ha de garantir millorar
en tots aquests aspectes, contribuint d’aquesta manera a una millor solució, i més àmplia
i col·lectiva, a les problemàtiques de la situació actual.
Per tot això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Establir un canal de comunicació formal, directe, continu i constructiu
d’intercanvi d’informació i propostes entre el Govern i els grups municipals de l’oposició.
SEGON.- Aquest nou canal ha de servir per a què, durant el temps que duri el
confinament, el Govern expliqui les novetats i propostes de la setmana, reculli les
qüestions i propostes dels grups de l’oposició i es produeixi un debat en una atmosfera
constructiva amb la voluntat d’arribar al màxim consens possible. La resolució de les
temàtiques i la resposta activa de les mateixes setmanalment permetrà que els diferents
grups puguin centrar-se a la Junta de Portaveus mensual a debatre i cercar acords en la
majoria de mocions que es presentin al Ple.
En aquest sentit, ens comprometem a no fer dels Plens, mentre duri el confinament i les
reunions telemàtiques setmanals, una repetició de tot allò que s'hagi parlat sobre la
pandèmia en aquestes reunions, sens perjudici que es puguin aportar a la sessió plenària
aquelles qüestions que, per la seva rellevància o la voluntat d'informar-ne i tractar-les
públicament, es consideri adient fer-ho.
TERCER.- Si hi ha alguna pregunta que no es pot respondre en el decurs d’aquest nou
canal de comunicació perquè no es disposa de la informació necessària o bé aquesta s’ha
de contrastar, el Govern, sempre que sigui possible, respondrà durant el transcurs de la
setmana.
QUART.- Les reunions seran amb els/les portaveus de cada grup municipal i en el supòsit
que calgui aclarir algun punt concret que requereixi la presència d’algun/a regidor/a,
aquest/a s’hi podrà incorporar.
CINQUÈ.- Sempre que sigui possible, les qüestions a resoldre es presentaran amb
antelació.
SISÈ.- Publicar i difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=7618.0&endsAt=88
 Sotmesa la moció a votació, per 14 vots a favor (JUNTS, PSC, CRIDA i Cs), i 3
abstencions (ERC-AM) 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.

PRECS I PREGUNTES
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
12. PREGUNTES RELATIVES AL PÀRQUING DEL CARRER OEST
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=8826.0&endsAt=89
13. PREGUNTES RELATIVES AL WORKOUT
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=8927.0&endsAt=90
14. PREGUNTES RELATIVES A LA BIBLIOTECA JAUME PERICH
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=9054.0&endsAt=91
15. PREGUNTES RELATIVES A LA NOVA PISTA ESPORTIVA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=9194.0&endsAt=92
16. PREGUNTES RELATIVES A LA SALA POLIVALENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=9269.0&endsAt=94
17. PREGUNTES RELATIVES A LA MESA DE DIÀLEG AMB AGENTS IMPLICATS D’EDUCACIÓ
ESPECIAL
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=9401.0&endsAt=94
18. PREC RELATIU A LES FONTS DE L’ESCOLA SANTA ANNA

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=9470.0&endsAt=95
19. PREGUNTES GENÈRIQUES RELACIONADES AMB LA COVID-19
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=9516.0&endsAt=10
20. PREGUNTES DE L’ÀMBIT ECONÒMIC RELACIONADES AMB LA COVID-19
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=10350.0&endsAt=1
21. PREGUNTES DE L’ÀMBIT DE SANITAT RELACIONADES AMB LA COVID-19
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=11205.0&endsAt=1
22. PREGUNTES DE L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ RELACIONADES AMB LA COVID-19
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=11709.0&endsAt=1
23. PREGUNTES DE L’ÀMBIT DE SERVEIS SOCIALS RELACIONADES AMB LA COVID-19
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=12427.0&endsAt=1
24. PRECS RELACIONATS AMB LA COVID-19
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=13227.0&endsAt=1

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
25. PREGUNTES RELATIVES A LES PERSONES AMB EDAT AVANÇADA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=13463.0&endsAt=1
26. PREGUNTES RELATIVES A LA SITUACIÓ AL MUNICIPI I ELS MITJANS MUNICIPALS PER
FER FRONT A LA COVID-19

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=13654.0&endsAt=1
27. PREGUNTES RELATIVES ALS INFANTS I JOVES DEL MUNICIPI
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=14066.0&endsAt=1

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
28. PREGUNTA RELATIVA A L’HORARI DEL BUS C-14
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=14255.0&endsAt=1
29. PREGUNTA RELATIVA AL RESULTAT DEL PROGRAMA “ELS SERVEIS SOCIALS MÉS A
PROP”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=14317.0&endsAt=1
30. PREGUNTA RELATIVA AL CONSELL DEL POBLE
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=14354.0&endsAt=1
31. PREGUNTA RELATIVA A LA PROCESSIONÀRIA DELS PINS
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=14474.0&endsAt=1
32. PREC RELATIU AL COMPLIMENT DELS PRECS FETS EN ALTRES SESSIONS PLENÀRIES
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=14669.0&endsAt=1
33. PREC RELATIU A LA REPARACIÓ D’UNA PART DE LA CORNISA DE L’EDIFICI DE
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL REMEI
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=14751.0&endsAt=1

34. PREGUNTA RELATIVA A LES AJUDES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER PAL·LIAR
ELS EFECTES DE LA COVID-19
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=14828.0&endsAt=1
35. PREGUNTA RELATIVA A LA QUANTITAT DE DINERS QUE L’AJUNTAMENT DEIXARÀ
D’INGRESSAR COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=14887.0&endsAt=1
36. PREGUNTA RELATIVA ALS DINERS QUE DESTINARÀ L’AJUNTAMENT PER AJUDAR A
FAMÍLIES, EMPRESES I AUTÒNOMS DURANT I DESPRÉS DE LA CRISIS SANITÀRIA
PROVOCADA PER LA COVID-19
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=14919.0&endsAt=1
37. PREC PER A LA CREACIÓ D’UNA MESA DE TREBALL CONJUNTA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=14970.0&endsAt=1
38. PREGUNTA RELATIVA AL MOTIU PEL QUAL NO S’HA REALITZAT CAP TIPUS DE
REUNIÓ TELEMÀTICA AMB ELS PARTITS DE L’OPOSICIÓ DES DE L’ACTIVACIÓ DE L’ESTAT
D’ALARMA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0171bab9c
ff50003?startAt=15005.0&endsAt=1

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent les
21’30 hores del dia 20 d’abril 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.

La Secretària
Mireia Boté Massagué

Vistiplau
L’Alcalde
Sr. Josep Triadó i Bergés

