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ORDRE DEL DIA 

 
 
 

1.- INFORME DE REGIDORIES.- 
 
HISENDA 
 

- Donar compte de l’informe emès per la tresorera municipal sobre el compliment 

dels terminis de pagament de les operacions comercials afectades per la Llei 

15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 

qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials i càlcul del període mig de pagament corresponent al primer trimestre 

de l’any 2020. 

 
- Donar compte del compliment dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, en el 

primer trimestre de 2020. 

 
- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a 

l’exercici 2019. 

 
 

ALCALDIA 
 
2.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (acta núm. 3).- 
 
3.- Despatx Oficial.- 
 
4.- Aprovació de la modificació de pressupost núm. 4/2020.- 
 
 
COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS 
 
5.- Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de Dalt al Consorci Local Localret.- 
 
 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
6.- Assumpció de l’exercici de les competències inspectores i sancionadores dels 
espectacles públics i les activitats recreatives a favor de l’Ajuntament de Premià de 
Dalt.- 
 



 

 

MOCIONS 
 
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS PER PREMIÀ DE DALT-NOU 
IMPULS I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 
 
7.- Moció sobre la gestió del procés de reobertura escolar a Premià de Dalt.- 
 
 
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
 
8.- Moció per exigir al govern espanyol el pagament immediat de les prestacions 
econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació 
temporal d’ocupació.-  
 
9.- Moció pel control de les mocions aprovades al Ple de l’Ajuntament de Premià de 
Dalt.-- 
 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CRIDA PREMIÀ DE DALT 
 
10.- Moció per l’impuls de mesures comunitàries i educadores de foment de la cohesió 
social i la convivència.-- 
 
 
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS 

11.- Moció per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa 
salarial en la situació provocada per la crisi de la Covid-19.-  

12.- Moció per a que Premià de Dalt sigui municipi amigable per a persones amb 
alzheimer.- 

13.- Moció contra la intervenció dels estalvis dels Ajuntaments per part del govern 
espanyol.- 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
 
 14.- Pregunta relativa als rumors en relació a les tasques que exerceix una persona que 
no és empleat public de la Corporació.-- 
 



 

 

 15.- Pregunta relativa a la possibilitat de rectificar una informació publicada al web de 
l’Ajuntament.- 
 
16.- Preguntes relatives a la moció que es va aprovar en el Ple del mes d’abril que 
acordava establir un canal de comunicació formal entre govern i grups municipals de 
l’oposició.- 
 
17.- Pregunta relativa als nous espais que s’hauran d’habilitar per a les escoles a 
conseqüència de la Covid-19.- 
 
18.- Preguntes relatives a la tornada del mercat ambulant.- 
 
19.- Preguntes relatives als ajuts per la compensació de les pèrdues econòmiques com a 
conseqüència de la Covid-19.- 
 
20.- Pregunta relativa als actes incívics del barri cotet.- 
 
21.- Prec relatiu a l’efectivitat dels canals de comunicació amb l’Ajuntament.- 
 
22.- Prec relatiu a les informacions que es pengen al web de l’Ajuntament.- 
- 
 
PREC I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT 
 
23.- Prec relatiu a reprendre les reunions entre govern i oposició tal i com es va acordar i 
aprovar.-- 
 
24.- Preguntes relatives als canvis pressupostaris a adoptar per afrontar la crisi.-- 
 
25.- Preguntes relatives als tests de la Covid-19.- 
 
26.- Preguntes relatives a ensenyament i joventut.- 
 
27.- Preguntes relatives al retorn al funcionament habitual de l’administració.- 
 
28.- Preguntes relatives als comerços.- 
 
29.- Pregunta relativa a mesures per a vianants.-- 
 
 
PREC I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS  
 
30.- Pregunta relativa als ajuts per pagar el lloguer dels habitatges.-- 
 



 

 

31.- Preguntes relatives als ajuts al pagament del lloguer per part de la Generalitat de 
Catalunya.- 
 
32.- Pregunta relativa a la possibilitat de crear una Comissió de treball post Covid-19.-- 
 
33.- Preguntes relatives a l’ajut per part de la Diputació de Barcelona dins el programa 
específic “Cap municipi enrere”.---  
 
34.- Pregunta relativa als EPIs.- 
 
35.- Pregunta relativa a la residència geriàtrica de Ca N’Amell de Premià de Mar.- 
 
36.- Pregunta relativa a la seguretat en el municipi.--  
 
37.- Preguntes relatives a les ocupacions dels habitatges.— 
 
38.- Pregunta relativa a les sentències sobre la utilització de banderes no oficials.- 
 
39.- Prec relatiu a la reposició de senyals de senders i panells.- 
 
 

   

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- INFORME DE REGIDORIES 
 
 
HISENDA 
 
“INFORME EMÈS PER LA TRESORERA MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS 
TERMINIS DE PAGAMENT DE LES OPERACIONS COMERCIALS AFECTADES PER LA LLEI 
15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER 
LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES 
OPERACIONS COMERCIALS I CÀLCUL DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENTS 
AL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2020. 
 
PRIMER.- La Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, afecta als 
terminis de pagament i al procediment de reclamació de deutes de les administracions 
públiques als seus proveïdors. 
 
Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 és de 60 dies des de la 
recepció de la mercaderia o prestació del servei. Com a mecanisme de transparència en el 



 

 

compliment d’aquests terminis de pagament, s’estableix en l’article 4 que els Tresorers o, 
en el seu defecte, Interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un 
informe sobre el seu compliment el qual haurà d’incloure necessàriament el número i 
quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint els terminis. 
Aquest informe es retrà trimestralment al Ple de la Corporació per part de la Tresoreria 
municipal i haurà de remetre’s, en tot cas, al Ministeri d’Economia i Hisenda per part de la 
Intervenció. 
 
SEGON.- La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat 
Financera, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de 
control del deute comercial del Sector Públic, sotmet les Corporacions Locals al principi de 
sostenibilitat financera, no només en referencia al deute públic de les entitats locals sinó 
també del deute comercial de les mateixes. D’aquesta manera es determina la 
sostenibilitat del deute comercial quan el període mig de pagament als proveïdors 
d’aquestes entitats no superi el termini màxim previst a la normativa de la morositat. 
 
L’article 13 de la citada Llei Orgànica determina el període mig de pagament com a 
instrument de control d’aquest objectiu establint que les Administracions públiques 
hauran de publicar el període mig de pagament a proveïdors. En aquest sentit, l’Ordre 
Ministerial 2105/2012, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014 en el seu article 16.6, 
estableix l’obligació a subministrar de forma trimestral aquesta informació. 
 
Queda regulada la metodologia de càlcul del període mig de pagament en virtut del Reial 
Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el RD 635/2014, de 25 de 
juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a 
proveïdors de les Administracions Públiques. 
 
El PMP mesura el retard en el pagament del deute comercial en terminis econòmics, com 
a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert al text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquest mesurament amb criteris 
estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si l’Administració paga abans que hagin 
transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions 
d’obra, segons correspongui. 
 
TERCER.- En base als punts primer i segon anteriors, s’informa que els ratis morositat 
obtinguts de l’Ajuntament i de la Societat Mercantil de la Pinassa, són els següents: 
 
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT 
 
 
1.- Pagaments realitzats en el trimestre:  
 



 

 

Pagaments realitzats en el 
Trimestre 

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies) 

Pagaments realitzats en el Trimestre 

Dins període legal 
pagament 

Fora període legal 
pagament 

Nombre 
pagaments 

Import 
total 

Nombre 
pagaments 

Import 
total 

Despeses en Béns Corrents i 
Serveis 

44,64 715 587.344,31 72 159.577,72 

  20 – Arrendaments i 
Cànons 

53,61 10 9.476,71 5 13.947,46 

  21 – Reparació, 
Manteniment i conservació 

52,79 148 113.451,18 25 94.828,53 

  22 – Material, 
Subministrament i Uns 
altres 

40,94 554 464.102,32 42 50.801,73 

  23 – Indemnització per raó 
del servei 

31,00 3 314,10 - - 

  24 – Despesa de 
Publicacions 

- - - - - 

  26 – Treballs realitzats per 
Institucions s.f. de lucre 

- - - - - 

Inversions reals 58,48 30 139.782,61 11 345.428,05 

Altres pagaments realitzats 
per operacions comercials 

- - - - - 

Pendents d’aplicar a 
Pressupost 

- - - - - 

TOTAL 50,09 745 727.126,92 83 505.005,81 

      

 
 
2.- Interessos de Demora 
 
No s’han realitzat pagaments en concepte d’interessos de demora en el període. 
 
 
3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 
 

Factures o documents 
justificatius pendents de 

pagament al final del 
trimestre 

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies) 

Pendent de pagament al final del trimestre 

Dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

Fora període legal 
pagament a final del 

trimestre 

N. 
Operacions 

Import 
total 

N. 
Operacions 

Import 
total 

Despeses en Béns 43,00 128 107.143,84 113 27.144,79 



 

 

Corrents i Serveis 

  20 – Arrendaments i 
Cànons 

37,69 10 20.035,06 6 3.325,58 

  21 – Reparació, 
Manteniment i 
conservació 

17,18 38 13.287,25 3 536,45 

  22 – Material, 
Subministrament i Uns 
altres 

47,96 80 73.821,53 104 23.282,76 

  23 – Indemnització per 
raó del servei 

- - - - - 

  24 – Despesa de 
Publicacions 

- - - - - 

  26 – Treballs realitzats 
per Institucions s.f. de 
lucre 

- - - - - 

Inversions reals 16,66 4 8.742,63 - - 

Altres pagaments 
realitzats per operacions 
comercials 

47,43 2 66,08 1 27,71 

Pendents d’aplicar a 
Pressupost 

48,37 49 848.787,40 27 193.899,30 

TOTAL 47,53 183 964.740,03 141 221.071,87 

      

 
 
LA PINASSA, SOCIETAT MUNICIPAL 
 
1.- Pagaments realitzats en el trimestre 

  DINS TERMINI LEGAL 
PAGAMENT 

FORA TERMINI 
LEGAL PAGAMENT 

 
PMP Nº PAGS 

IMPORT 
TOTAL 

Nº 
PAGS 

IMPORT 
TOTAL 

Aprovisionaments i altres Desp. 
explotació 31,83 82 62.846,97 13 6.402,53 

Adquisicions Immob. Material i 
Intangible - - - - - 

TOTAL 31,83 82 62.846,97 13 6.402,53 

 
2.- Interessos de Demora 



 

 

No hi ha interessos de demora pagats en el període 
 
3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 
 

  DINS TERMINI LEGAL 
PAGAMENT 

FORA TERMINI 
LEGAL PAGAMENT 

 
PMP Nº PAGS 

IMPORT 
TOTAL 

Nº 
PAGS 

IMPORT 
TOTAL 

Aprovisionaments i altres Desp. 
explotació 22,11 47 39.709,23 - - 

Adquisicions Immob. Material i 
Intangible - - - - - 

TOTAL 
22,11 47 39.709,23 - - 

 
S’observa que tant l’Ajuntament de Premià de Dalt com la S.M. Pinassa compleixen els 
límits marcats en la llei de morositat. 
 
Quart.- En base als punts primer i segon anteriors, s’informa que els ratis en relació al 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors obtinguts de l’Ajuntament i de la 
Societat Mercantil de la Pinassa, són els següents: 
 

Entidad 

Ratio de  
Operaciones  

Pagadas 
(días)  

Importe 
pagos 

realizados 
(euros) 

Ratio de  
Operaciones  
Pendientes 

de  
Pago  (días) 

Importe 
pagos 

pendientes 
(euros) 

Periodo 
Medio de  

Pago 
Trimestral 

AJUNTAMENT 
PREMIA DE DALT 

28,84 1.232.132,73 72,56 128.736,89 32,98 

LA PINASSA, 
SOCIETAT MUNICIPAL 

31,82 69.259,41 22,11 39.709,23 28,28 

PMP Global   1.301.392,14  168.446,12 32,63 

 
S’observa el incompliment del Període Mig de Pagament en 2,63 dies donat que el rati 
d’operacions pendents de pagament es situa en 72,56 dies derivat d’un conjunt de 
factures les quals, al 31 de març de 2020, estaven pendents d’aprovar mitjançant un 
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit (per import total de 22.101,97 euros) 
així com una factura de Edistribución Redes Digitales, SLU de 80.073,88 euros la qual al 
tancament del trimestre està aprovada però pendent de la incorporació de romanents del 
2019 per tal de procedir al seu pagament. 
 



 

 

CINQUE.- Aquest informe es remet al Ple de la Corporació, al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i es publica la informació a la Web municipal.” 
 
“DONAR COMPTE AL PLE DE LA INFORMACIÓ COMUNICADA AL MINISTERI D’HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PUBLIQUES DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI 
ORGÀNICA 2/2012 EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2020 
 
Per donar compliment als objectius de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF) es dona compte al Ple de l’informe d’avaluació dels objectius Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 
 
La informació referent a l’execució del pressupost del primer trimestre de 2020 s’ha 
presentat via telemàtica, amb els formularis habilitats pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, el dia 6 de maig de 2020 per part de la Intervenció municipal. 
 
Les entitats amb pressupost limitatiu han de presentar: 
 

- Actualització del pressupost en execució per l’exercici 2020, o en el seu cas, del 
prorrogat fins a l’aprovació del Pressupost i detall d’execució al final del 
trimestre vençut. 

- Situació del romanent de tresoreria 
- Calendari i pressupost de tresoreria 
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per 

aplicació del que es disposa en l’article 16.9 de l’ordre) 
- Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb 

la capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de 
Comptes (ajustos SEC) 

 
Si l’entitat està subjecta al Pla de comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions 
sectorials: 

- Actualització d’Estats Financers inicials (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys 
provisionals) per a l’exercici corrent i detall d’execució a final de cada trimestre 
vençut. 

- Calendari i Pressupost de Tresoreria 
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius 
- Actualització de la previsió de la Capacitat/Necessitat de Finançament de 

l’entitat a l’exercici corrent calculada conforme a les normes SEC 
 

Complimentada tota la informació requerida corresponent a l’actualització de l’informe de 
la Intervenció Local de compliment d’objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, per 
al primer trimestre de 2020, s’informa que la Corporació Local, integrada per l’Ajuntament 
de Premià de Dalt i la societat mercantil La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals SA,  



 

 

 
- Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària que contempla el Pla 

Econòmic Financer aprovat.” 
 
“DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019 
 
Vista la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Premià de Dalt corresponent a 
l'exercici 2019 confeccionada per la Intervenció de Fons Municipal d'acord amb el que 
estableix el RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, el Reial Decret 500/90 i la Instrucció de Comptabilitat Local, aprovada per 
l’Ordre 1781/2013  de 20 de setembre. 
 
Vist  l'Informe emès per l’Interventor, i en compliment del que estableix l'art. 191 i 193 bis 
del RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
HE RESOLT: 
 
1.- APROVAR la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2019, 
amb el següent Resultat Pressupostari i el Romanent de Tresoreria: 
 
Resultat pressupostari  
 

Liquidació Pressupost 2019 
Drets 

reconeguts 
nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Ajustaments 

Resultat 
Pressupostari 

a. Operacions corrents (Cap. 1 a 5) 12.244.510,74 10.757.632,56   1.486.878,18 
b. Altres operacions no financeres (Cap. 
6 a 7) 450.391,94 

3.695.932,16 
  

-3.245.540,22 

1. Total operacions no financeres (a+b) 12.694.902,68 14.453.564,72   -1.758.662,04 

2. Actius financers (Capítol 8) - -   - 

3. Passius financers (Capítol9) 0 554.403,02   (-)554.403,02 

Resultat pressupostari de l'exercici 12.694.902,68 15.007.967,74   -2.313.065,06 

Ajustaments 
  

    
4. Crèdits gastats finançats amb Romanent de Tresoreria per a despeses 
generals 

2.023.598,69 
  

5. Desviacions de finançament 
negatives 

 

 
1.482.550,42   

6. Desviacions de finançament positives  
 

266.101,34   
Resultat pressupostari de l'exercici 
ajustat       926.982,71 



 

 

 
ROMANENT DE TRESORERIA                                                                                 2019                           2018 

1. (+) Fons líquids 5.927.346,56 8.012.065,57 

2. (+) Drets pendents de cobrament 2.137.587,30 2.469.840,93 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 2.101.955,66 2.136.147,73 

4. (-) Cobraments pendents d’aplicar 344.637,51 247.329,28 

5.(+) Pagaments pendents d'aplicar 2.845,54 5.553,47 

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 – 3 - 4 + 5) 5.621.186,23 8.103.982,96 

II. Saldos de dubtós cobrament 921.946,20 792.878,51 

III. Excés de finançament afectat 976.084,12 1.186.500,50 

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP.GRALS (I - II - III) 3.723.155,91 6.124.603,95 
 

 
 
2.- Informar del present acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que es celebri. 
 
3.- Trametre còpia de l'expedient al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya i al Ministeri d'Hisenda.” 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=136.0&endsAt=19 
 
 
ALCALDIA  
 
2. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 3) 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=1906.0&endsAt=1 
 

 Sotmesa l’acta número 3 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels 

presents sense esmenes.  

 

 
3. DESPATX OFICIAL 
 
La Sra. Secretària dona lectura del següent Decret: 
 
“Ateses les víctimes que s’han produït com a conseqüència de la pandèmia del COVID-19, 
s’ha decretat a tot l’Estat 10 dies de dol Oficial , del 27 de maig fins el 5 de juny. 
Es per això que en ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril , reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436cea010a?startAt=136.0&endsAt=19
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28d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- DECRETAR 10 dies de dol a Premià de Dalt per als dies 27 de maig i fins el 5 de 
juny. 
 
SEGON.- DECRETAR que durant aquests dies de dol la bandera del davant de l’Ajuntament 
onegi a mig pal. 
 
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió 
que es celebri i guardar un minut de silenci a l’inici del mateix.” 
 
La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords: 
 
“1.- La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 18 de maig de 2020, va 
acordar nomenar funcionari interí amb la categoria d’arquitecte tècnic (escala 
d’Administració Especial, subescala Tècnica, classe Tècnics de Grau Mig, grup de titulació 
A2), a jornada completa, al Sr. Jordi Miquel Calvo amb efectes del dia 19 de maig de 2020 
i fins a la cobertura de la plaça en la forma legalment establerta o la seva amortització, 
essent la seva retribució bruta mensual, de 2.480,18 € (Sou Base: 1.040,69 €, Complement 
de Destí: 477,19 €, Complement Específic: 648,23 € i Prorrata de Pagues Extres: 314,07 €). 

 
2.- Per decret d’Alcaldia de data 29 de maig de 2020, s’ha acordat adscriure, amb efectes 
del 2 de juny de 2020, a la treballadora d’aquesta Corporació, Sra. Núria Riera Asensio, al 
lloc de treball de coordinadora de Serveis Socials en el règim propi de la provisió de llocs 
de treball mitjançant el sistema de lliure designació, assumint des d’aquesta data les 
funcions i responsabilitats genèriques del referit lloc de treball d’acord amb la base 
segona de la convocatòria efectuada. 

 
3.- Per decret d’Alcaldia de data 29 de maig de 2020, s’ha acordat adscriure, amb efectes 
del 2 de juny de 2020, a la treballadora d’aquesta Corporació, Sra. Gemma Ferran Casas, 
al lloc de treball de directora de les Escoles Bressol municipals en el règim propi de la 
provisió de llocs de treball mitjançant el sistema de lliure designació, assumint des 
d’aquesta data les funcions i responsabilitats genèriques del referit lloc de treball d’acord 
amb la base segona de la convocatòria efectuada. 

 
4.- La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del dia 2 de juny de 2020, va acordar la 
contractació laboral temporal de la Sra. Ariadna Bassó Carbonell com a treballadora 
social, a l’empara del contracte eventual per circumstàncies de la producció i acumulació 
de tasques regulat per l’art. 15.1.b del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, 
amb una dedicació de 37,5 hores setmanals, des del 5 de juny de 2020 al 4 de desembre 



 

 

de 2020, amb una retribució bruta mensual de 2.432,53 € (Sou Base: 1.040,69€, Millora: 
1.084,58 € i Prorrata Pagues Extres: 307,26 €).” 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=1917.0&endsAt=2 
 
4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 4/2020 
 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 
 
“Iniciat l’exercici 2020 s’han donat una sèrie de circumstancies econòmiques, socials, 
organitzatives i d’urgència que porten a plantejar una modificació del pressupost vigent per a 
recollir diferents actuacions que s’han de dur a terme i que s’exposen a la Memòria de 
l’expedient. 
 
Aquesta modificació es considera absolutament necessària, en quan representarà per una 
banda, un estalvi econòmic que conduirà a tornar a l´estabilitat i per una altra banda, 
permetrà l’adequació de l’ajuntament a la nova era digital.  
 
De la liquidació del Pressupost de l’exercici 2019 en resulta un Romanent de Tresoreria 
positiu en 3.723.155,91 euros, havent disposat per la incorporació de romanents un import 
de 1.362.483,92 euros.  
 
El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret 2/2004 de 
5 de març, determina que el Romanent de tresoreria pot ser font de finançament de 
modificacions pressupostaries consistents en crèdits extraordinaris o suplement de crèdits 
amb les condicions que es contemplen en l’article 177. 
 
Atès que s’han donat circumstàncies i necessitats posades de manifest per diferents 
departaments i que eren de difícil previsió en l’elaboració del pressupost per les quals no es 
disposa de crèdit en el pressupost, o altres per a les quals no es disposa de crèdit suficient al 
pressupost, es proposa la següent modificació de pressupost per Crèdits extraordinaris i 
Suplement de crèdit finançada amb Romanent Lliure de Tresoreria: 

 

Aplicació 

pressupostària 
Descripció Import 

403/165/61901 Reposició enllumenat públic  773.248,56 

203/491/62600 Infraestructura comunicacions i informàtica 48.937,33 

203/491/62601 Videocàmeres vigilància 6.527,00 

203/491/63600 Ordinadors i monitors personals 1.684,30 

  

830.397,19 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436cea010a?startAt=1917.0&endsAt=2
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Vist l’expedient tramitat per modificar el pressupost per Crèdits extraordinaris i Suplements 
de crèdit, d’acord amb el que disposa l’article 177 del TRLLRHL, aprovat pel RDL 2/2004, els 
articles 35 a 38 del RD 500/1990 i article 6.2 de les Bases d’Execució del pressupost de 2019.  
Vist l’informe d’Intervenció.  
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, proposo al 
Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS :  
 

1. APROVAR  la Modificació del Pressupost despeses núm.  04/2020 consistent en la 
INCORPORACIÓ DE CRÈDIT finançat amb Romanent Lliure de Tresoreria per import 
de 830.397,19 € 
 

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

 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=2055.0&endsAt=4 
 

 Sotmesa la proposta a votació, per 11 vots a favor (JUNTS i PSC), i 6 abstencions 

(ERC-AM, 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. 

 
 
COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS 
 
5. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT AL CONSORCI 
LOCAL LOCALRET 
 
 La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 
 
“ANTECEDENTS 
 
L’any 1997 va crear-se el Consorci Localret, un Consorci format per les administracions 
locals de Catalunya, que té com a objectiu actuar, de manera coordinada i unitària, 
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davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en 
l’aplicació de les TIC per millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat de la 
informació. Actualment són més de 800 els ens locals que en formen part i compta amb el 
suport, des del naixement l’any 1997, de les dues entitats municipalistes catalanes: l’FMC 
(Federació de Municipis de Catalunya) i l’ACM (Associació Catalana de Municipis i 
Comarques). 
 
Localret té la funció de fer sentir la veu dels municipis en aquells àmbits on es prenguin 
decisions que afecten l’ordenació de les infraestructures i els serveis de telecomunicacions, 
així com en tot allò que afecti el desplegament i utilització de les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC). 
 
Així mateix, també té la missió de prestar serveis i oferir assessorament als ens locals en la 
preparació i execució de les polítiques locals per al desenvolupament de la societat del 
coneixement i en el desplegament de les TIC al territori i per al conjunt dels ciutadans. Els 
usos i beneficis de les noves tecnologies han de ser accessibles a tot el territori i al conjunt 
dels ciutadans, evitant l’anomenada “escletxa digital”. 
 
Finalment, el Consorci Localret defensa els interessos dels ens locals catalans i cerca, en 
tot moment, la col·laboració i les sinergies de la resta d’administracions públiques i de la 
iniciativa privada per assolir els objectius comuns. 
 
Vist que l’Ajuntament de Premià de Dalt té la voluntat de formar part del Consorci 
Localret, per tal de poder participar activament en les decisions que afecten l’ordenació i 
desplegament de les infraestructures TIC al territori conjuntament amb els altres 
municipis adherits i, així mateix, per tal de poder rebre els serveis que el Consorci ofereix 
als ens locals adherits. 

Vist l’informe tècnic favorable emès pel tècnic auxiliar d’informàtica, el Sr. Salvador 
Mataró Vila, de data 13 de maig de 2020. 
 
Vist l’informe jurídic favorable emès per la secretària de la Corporació, la Sra. Mireia Boté 
Massagué, de data 22 de maig de 2020. 
 
Vist l’informe de fiscalització favorable emès per l’interventor de la Corporació, el Sr. 
Francesc Ortíz Amat, de data 29 de maig de 2020. 
 
Vistes les competències que em van ser conferides, en virtut de la delegació d’alcaldia 
d’aquest Ajuntament,  mitjançant el Decret de data 26 de juny de 2019, proposo al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 



 

 

1. APROVAR INICIALMENT l’adhesió del municipi de Premià de Dalt al Consorci local 
Localret, constituït pels municipis catalans l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya, així com aprovar, també, els Estatus pels 
quals es regeix el Consorci, publicats al BOPB núm. 99 de 25 de abril de 1997 
corresponent *, modificats per l’Assemblea General del Consorci Localret en data 
27 de novembre de 2014 i publicada la refosa en el DOGC núm. 6877, de 22 de 
maig de 2015. 

2. AUTORITZAR I DISPOSAR la quantitat de 1.220,20 € (exempts d’IVA) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària “2020/203/491/22706 Assessorament i manteniment 
informàtic”. 
 

3. NOMENAR com a representants de l’Ajuntament de Premià de Dalt al Consorci 
Localret el regidor Sr. Alejandro Costa Urigoitia. 

4. SOTMETRE aquest acord a informació pública durant trenta dies hàbils, a efecte de 
presentació d’al·legacions o reclamacions, mitjançant la inserció d’anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  De no presentar-se’n cap, l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord. 
 

5. FACULTAR l’alcalde de l’Ajuntament de Premià de Dalt, Sr. Josep Triadó Bergés per 
a l’execució dels presents acords. 
 

6. NOTIFICAR els presents acords al Consorci local Localret, als efectes previstos a 
l’article 3 dels Estatuts del Consorci, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis.” 

 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=4158.0&endsAt=4 
 

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

1 vot en contra (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. 

 
 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
6. ASSUMPCIÓ DE L’EXERCICI DE LES COMPETÈNCIES INSPECTORES I SANCIONADORES 
DELS ESPECTACLES PÚBLICS I LES ACTIVITATS RECREATIVES A FAVOR DE L’AJUNTAMENT 
DE PREMIÀ DE DALT 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436cea010a?startAt=4158.0&endsAt=4
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La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 
 
“Antecedents 
Que en el municipi de Premià de Dalt es duen a terme espectacles públics i s’exerceixen 
activitats recreatives, les quals estan sotmeses al règim de funcionament que legalment 
els escauen. 
 
Que els espectacles públics i les activitats recreatives referides, són susceptibles de 
generar tensions i problemes de veïnat, la qual cosa requereix la intervenció de les 
administracions competents en la matèria, d’entre elles els ajuntaments. 
 
Que no obstant, perquè  l’ajuntament pugui exercir les competències sobre la inspecció i 
sanció d’establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives, es 
requereix el previ acord d’assumpció d’aquelles, adoptat vàlidament per part del ple 
municipal. 
 
Vist l’informe jurídic emès de  data 25 de maig de 2020 que en part diu: 
 
“Normativa aplicable 
 
Vista la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives. 
 
Vist el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Fonaments jurídics 
 
L’article 11.1 e) de la Llei 11/2009, atribueix a la Generalitat la competència per 
inspeccionar i sancionar els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les 
activitats recreatives autoritzats pels ajuntaments quan aquests no hagin acordat assumit 
l’exercici d’aquesta competència d’acord amb el que s’estableix a l’article 13.1.d). 
 
I L’article 13.1.d) del mateix text legal disposa que: 
 

“Article 13.1. Els ajuntaments tenen atribuïdes les competències següents en 
matèria d’establiments oberts al públic, d’espectacles públics i d’activitats 
recreatives: 
 
d) Inspeccionar i sancionar els establiments oberts al públic, els espectacles públics 
i les activitats recreatives sotmesos a llicència municiapl, en els supòsits que, per 
mitjà d’un acord del ple municipal, s’hagi acordat assumir conjuntament l’exercici 
d’aquestes competències, la qual cosa s’ha de comunicar als òrgans corresponents 



 

 

del departament competent en matèria d’espectacles públics i d’activitats 
recreatives”. 
 

L’art. 52.2,r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que correspon al Ple les atribucions 
que expressament li atribueixen les lleis. 
 
A la vista dels antecedents exposats i de la normativa aplicable als efectes del present, per 
tal que l’Ajuntament de Premià de Dalt pugui exercir les competències sobre la inspecció i 
sanció d’establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives 
sotmesos a llicència municipal, que es desenvolupin al seu terme municipal, cal l’adopció 
per part del Ple de l’assumpció de tals competències. 
 
En virtut de l’art. 114.1 de l’esmentat Decret legislatiu 2/2003, l’acord per l’assumpció de 
les competències esmentades s’adopta per majoria simple dels membres presents, 
entenent-se que hi ha majoria simple si els vots afirmatius són més que els negatius.” 
 
Vist l’informe jurídic emès al respecte, en virtut del qual s’informa favorablement sobre la 
proposta al Ple municipal de l’Ajuntament de Premià de Dalt, de l’adopció de l’acord pel 
qual s’assumeixi l’exercici de les competències inspectores i sancionadores previstes a la 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives i, així mateix, sobre la proposta al dit Ple municipal, de la 
comunicació de l’anterior acord a l’òrgan competent en matèria d’espectacles públics i 
d’activitats recreatives de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per 
l’alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant el decret de data 26 de juny de 2019, proposo 
al ple de la Corporació, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR l’assumpció de l’exercici de les competències inspectores i 
sancionadores previstes a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives a favor de l’Ajuntament de Premià de Dalt.  
 
Segon.- COMUNICAR aquest acord a l’òrgan competent en matèria d’espectacles públics i 
d’activitats recreatives de la Generalitat de Catalunya.” 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=4667.0&endsAt=5 
 

 Sotmesa la proposta a votació, per 13 vots a favor (JUNTS, PSC i CRIDA), i 1 vot en 

contra (Cs), i 3 abstencions (ERC-AM) 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. 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436cea010a?startAt=4667.0&endsAt=5
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436cea010a?startAt=4667.0&endsAt=5


 

 

MOCIONS 
 
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS PER PREMIÀ DE DALT-NOU 
IMPULS I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 
 
7. MOCIÓ SOBRE LA GESTIÓ DEL PROCÉS DE REOBERTURA ESCOLAR A PREMIÀ DE DALT  
 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 
 
“El sistema educatiu és una eina fonamental per garantir l’equitat i la cohesió social. En 
l’actual context d’excepcionalitat, el tancament escolar ha suposat un repte enorme per a 
tota la comunitat educativa. Al mateix temps, ha posat de relleu els riscos i les dificultats 
per aplicar un model d’ensenyament no presencial que pugui garantir de forma adequada 
l’atenció educativa a tot l’alumnat. L’escletxa digital ha fet més evidents les desigualtats 
socials que afecten especialment els alumnes més vulnerables. L’aïllament social que 
comporta l’ensenyament on line posa en risc el paper convivencial i cohesionador de 
l’escola. A les conseqüències educatives del tancament escolar, cal afegir les 
conseqüències socials que afecten la conciliació familiar i la sostenibilitat del sector. 
 
En aquest context difícil, el paper dels ajuntaments ha estat clau gràcies a la proximitat 
per atendre necessitats bàsiques, participant en el repartiment de les targetes menjador, 
cercant solucions per revertir l’escletxa digital assolint el repartiment d’ordinadors i 
dotant de connectivitat a una part dels alumnes, i adaptant al nou context els serveis 
educatius municipals com escoles bressol i escoles de música.   
 
Atesa la l’excepcionalitat del moment i amb la voluntat de contribuir en el procés de 
reobertura i normalització de l’activitat educativa, des del grup de Junts per Premià de 
Dalt-Nou Impuls i PSC de Premià de Dalt, proposem al Ple que prengui els següents: 

 
ACORDS 

1. Revertir els costos socials i educatius del tancament escolar que penalitzen 
especialment els alumnes més vulnerables. Les conseqüències de l’escletxa 
educativa i social, a més de les dificultats de conciliació familiar, fan especialment 
necessari el retorn a l’ensenyament presencial de cara al curs 20-21. 
 

2. Planificar i consensuar amb tota la comunitat educativa, un procés de reobertura 
escolar que permeti la màxima presencialitat en totes les etapes educatives, 
garantint l’atenció educativa a tot l’alumnat, facilitant la conciliació familiar i 
vetllant per la salut de tots els membres de la comunitat educativa. 
 

3. Reclamar al Departament d’Educació que reforci la coordinació efectiva amb el 
món local en la planificació de tot el procés de reobertura escolar dels 
ensenyaments obligatoris, no obligatoris i d’educació en el lleure. Tanmateix, 



 

 

s’insta al Departament per tal que estableixi les mesures de compensació 
econòmica als Ajuntaments per fer front als importants sobrecostos que deriven de 
les seves instruccions.   
 

4. Desenvolupar i consensuar entre el Departament d’Educació i els Ens locals, Plans 
locals i Comarcals de reobertura escolar que tinguin en compte la realitat i les 
necessitats de cada municipi i el seu territori. 

 

5. Comunicar els presents acords al Conseller d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del 
nostre municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns.”   
 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=5230.0&endsAt=6 
 

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

dels membres que integren la Corporació.  

 

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

 
 
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
 
8. MOCIÓ PER EXIGIR AL GOVERN ESPANYOL EL PAGAMENT IMMEDIAT DE LES 
PRESTACIONS ECONÒMIQUES A TOTES LES PERSONES TREBALLADORES AFECTADES PER 
UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ  
 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 
 
“L’emergència sanitària del coronavirus ha provocat una sacsejada sobtada i crua al 
conjunt de la ciutadania. Innegablement, un dels efectes negatius més durs ha estat la 
suspensió temporal de l’activitat laboral en molts sectors econòmics, fet que ha provocat, 
alhora, que milers de persones s’hagin vist afectades per expedients de regulació temporal 
d’ocupació (ERTO). 
 
Les dades mostren una realitat desoladora. Segons el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies informa que, fins el dia 24 de maig, s’han presentat a Catalunya 97.531 
expedients de regulació temporal d’ocupació que afecten un total de 718.801 persones 
treballadores. Els ERTO per força major representen el 93,5% dels presentats, i afecten 
el 84,6% de les persones treballadores. 
 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436cea010a?startAt=5230.0&endsAt=6
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436cea010a?startAt=5230.0&endsAt=6


 

 

Des de l’inici d’aquesta crisi, el govern de l’estat espanyol, liderat pel PSOE, ha acumulat 
un seguit d’errors, ineficiències i retards injustificats en la tramitació de les prestacions 
vinculades als ERTO. Avui, especialment, es constaten un munt d’incidències, com per 
exemple que no han computat els fills per determinar la prestació. En comptes de 
respondre amb diligència i al costat de les persones treballadores, l’estat espanyol està 
deixant desateses milers de persones que han vist caure els seus ingressos de forma 
fulminant, i provocant que s’accentuï la vulnerabilitat de les seves vides. El govern de 
l’estat espanyol està atacant la dignitat de totes les persones afectades per aquesta 
aturada de la seva activitat laboral, per causes alienes a la seva voluntat. Lluny de 
reaccionar de forma eficient, el govern espanyol ha agreujat la incertesa que pateixen 
bona part d’aquestes persones treballadores, mancades sovint d’informació i 
desemparades envers qualsevol suport per clarificar les situacions personals relatives a les 
prestacions dels ERTO, fet que lamentem. Denunciem, per tant, la deixadesa i 
irresponsabilitat que està mostrant el govern de l’estat espanyol, i exigim el pagament 
immediat de totes les prestacions reconegudes en concepte d’ERTO a totes les persones 
afectades.  
 
El govern espanyol ha retallat el 55% dels fons destinats a Catalunya per implementar les 
polítiques actives d’ocupació, el que representa una retallada de més de 215 milions 
d’euros. Això comportarà, evidentment, que la Generalitat de Catalunya tindrà serioses 
dificultats extraordinàries per recuperar el nostre teixit productiu en la situació posterior a 
l’emergència sanitària. L’Estat va retallar aquests diners que suposadament havien de 
servir per fer front al pagament de les prestacions i, malauradament, constatem que 
aquesta finalitat no s’està veient satisfeta.  
 
La Generalitat de Catalunya, i també específicament el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, ha estat exigint a la Ministra Yolanda Díaz el pagament d’aquestes 
prestacions, i ha posat a la seva disposició, de forma excepcional, els professionals, la 
infraestructura tecnològica, l’atenció telefònica i suport general en la tramitació dels 
expedients, però malauradament res ha fet canviar la realitat, que és que moltes persones 
encara no han cobrat la seva prestació econòmica. 
 
Ni tan sols s’ha materialitzat l’anunci fet el passat 1 d’abril per part del Ministeri de 
Treball i Economia Social, pel qual es comunicava que s’havia arribat un acord amb les 
entitats bancàries que, de forma excepcional, es comprometien a avançar a la seva 
clientela el pagament de les prestacions de desocupació.  
 
Des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes, i, per tant, amb coneixement directe de 
les difícils realitats que estan vivint molts d’ells, els electes locals sentim la màxima 
preocupació envers aquesta injusta i injustificada situació. És evident que, en poques 
setmanes, els serveis assistencials municipals, en general, i altres serveis concrets, com 
ara els bancs d’aliments, han vist augmentar les seves demandes per part de persones que 
estan vivint una situació dificilíssima des del punt de vista personal i econòmic.   
 



 

 

És en aquest sentit, doncs, que ens veiem obligades a adoptar un posicionament ferm de 
denúncia de la situació i, alhora, de solidaritat envers les persones afectades per un ERTO i 
que no han cobrat les prestacions que els pertoca. I és per tots aquests motius que 
proposem l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Exigir al govern espanyol que desencalli els tràmits per tal que totes les persones 
treballadores afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de forma 
immediata, així com que es resolguin totes les incidències i reclamacions.  
 
SEGON. Demanar al govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que avancin el 
pagament dels ERTO que encara no han pagat.  
 
TERCER. Fer arribar aquest acord a la Ministra de Treball del govern espanyol.”  
  

 
 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: 
 
“L'emergència sanitària del coronavirus ha provocat una sacsejada sobtada i crua 

al conjunt de la ciutadania. Innegablement, un dels efectes negatius més durs ha 

estat la suspensió temporal de l'activitat laboral en molts sectors econòmics, fet 

que ha provocat, alhora, que milers de persones s'hagin vist afectades per 

expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO). 

 

Les dades mostren una realitat desoladora. Segons el Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies informa que, fins el dia 24 de maig, s'han presentat a 

Catalunya 97.531 expedients de regulació temporal d'ocupació que afecten un 

total de 718.801 persones treballadores. Els ERTO per força major representen el 

93,5% dels presentats, i afecten el 84,6% de les persones treballadores.  

 

Des de l'inici d'aquesta crisi, el govern de l'estat espanyol, liderat pel PSOE, i el 

departament de treball de la generalitat han acumulat un seguit d'errors, 

ineficiències i retards injustificats en la tramitació de les prestacions vinculades als 

ERTO. Avui, especialment, es constaten un munt d'incidències, com per 

exemple que no han computat els fills per determinar la prestació. En comptes 

de respondre amb diligència i al costat de les persones treballadores, l'estat 

espanyol,i el departament de treball de la generalitat  estan deixant desateses 

milers de persones que han vist caure els seus ingressos de forma fulminant, i 



 

 

provocant que s'accentuï la vulnerabilitat de les seves vides. El govern de l'estat 

espanyol,i el departament de treball de la generalitat  estan atacant la dignitat 

de totes les persones afectades per aquesta aturada de la seva activitat laboral, 

per causes alienes a la seva voluntat. Lluny de reaccionar de forma eficient, el 

govern espanyol,i el departament de treball de la generalitat   han agreujat la 

incertesa que pateixen bona part d'aquestes persones treballadores, mancades 

sovint d'informació i desemparades envers qualsevol suport per clarificar les 

situacions personals relatives a les prestacions dels ERTO, fet que lamentem. 

Denunciem, per tant, la deixadesa i irresponsabilitat que està mostrant el govern 

de l'estat espanyol,i el departament de treball de la generalitat , i exigim el 

pagament immediat de totes les prestacions reconegudes en concepte d'ERTO a 

totes les persones afectades. 

 

El govern espanyol ha retallat el 55% dels fons destinats a Catalunya per 

implementar les polítiques actives d'ocupació, el que representa una retallada 

de més de 215 milions d'euros. Això comportarà, evidentment, que la Generalitat de 

Catalunya tindrà serioses dificultats extraordinàries per recuperar el nostre 

teixit productiu en la situació posterior a l'emergència sanitària. L'Estat va retallar 

aquests diners que suposadament havien de servir per fer front al pagament de les 

prestacions i, malauradament, constatem que aquesta finalitat no s'està veient 

satisfeta. 

 

La Generalitat de Catalunya, i també específicament el Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies, ha estat exigint a la Ministra Yolanda Díaz el pagament 

d'aquestes prestacions, i ha posat a la seva disposició, de forma excepcional, els 

professionals, la infraestructura tecnològica, l’atenció telefònica i suport general 

en la tramitació dels expedients, però malauradament res ha fet canviar la 

realitat, que és que moltes persones encara no han cobrat la seva prestació 

econòmica. 

 

Ni tan sols s’ha materialitzat l’anunci fet el passat 1 d’abril per part del Ministeri 

de Treball i Economia Social, pel qual es comunicava que s’havia arribat un acord 

amb les entitats bancàries que, de forma excepcional, es comprometien a avançar 

a la seva clientela el pagament de les prestacions de desocupació. 

 



 

 

Des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes, i, per tant, amb coneixement 

directe de les difícils realitats que estan vivint molts d’ells, els electes locals sentim 

la màxima preocupació envers aquesta injusta i injustificada situació. És evident 

que, en poques setmanes, els serveis assistencials municipals, en general, i altres 

serveis concrets, com ara els bancs d’aliments, han vist augmentar les seves 

demandes per part de persones que estan vivint una situació dificilíssima des del 

punt de vista personal i econòmic. 

 

És en aquest sentit, doncs, que ens veiem obligades a adoptar un posicionament 

ferm de denúncia, alhora, de solidaritat envers les persones afectades per un ERTO 

i que no han cobrat les prestacions que els pertoca. I és per tots aquests motius 

que proposem l’adopció dels següents ACORDS:  

 

PRIMER. Exigir a totes les Administracions públiques implicades, que desencallin 

els tràmits per tal que totes les persones treballadores afectades per un ERTO 

cobrin les prestacions econòmiques de forma immediata, així com que es 

resolguin totes les incidències i reclamacions. 

 

SEGON. Demanar a totes les  Administracions públiques implicades que exigeixi 

a tots els bancs que avancin el pagament dels ERTO que encara no han pagat. 

 

TERCER. Fer arribar aquest acord a la Ministra de Treball del govern espanyol i 

al Conseller de Treball de la generalitat de Catalunya.” 

 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0

172a3436cea010a?startAt=6138.0&endsAt=6 

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

dels membres que integren la Corporació.  

 

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

 
 
9. MOCIÓ PEL CONTROL DE LES MOCIONS APROVADES AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT 
 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436cea010a?startAt=6138.0&endsAt=6
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436cea010a?startAt=6138.0&endsAt=6


 

 

“El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans al 
govern municipal. En aquest marc cada mes es debaten i aproven una sèrie de mocions 
presentades per les diferents forces polítiques que configuren el plenari. 
 
Atès que aquestes mocions, un cop aprovades, esdevenen autèntics mandats dirigits a 
l’Equip de Govern que les ha de portar a terme amb la màxima diligència possible. 
Atès que hi ha molta diversitat en la temàtica de les mocions i que a la vegada tenen 
implicacions molt diferents a l'hora del seu compliment. 
 
Atès que és necessari que el Ple de l’Ajuntament sigui informat de les actuacions 
realitzades per part de l’Equip de Govern a l’hora de donar compliment als mandats 
rebuts, i en el seu cas pronunciar-se sobre aquestes actuacions. 
 
Atès que els grups de l'oposició, en l’actualitat, no disposen d’informació directa i puntual 
periòdica de la posada en marxa de les mocions aprovades pel Ple, ni del seu grau de 
compliment, ni dels terminis d’execució de lesmateixes. 
 
Atès que pot donar-se el cas que les mesures adoptades finalment no siguin totalment 
fidels a l’esperit de la mateixa moció o als objectius que perseguia el Grup Municipal en la 
seva proposta, ja que aquest no ha pogut participar en la seva posada en marxa. 
 
El grup municipal d’ERC-PremiadeDalt, proposa, al Ple d'aquest Ajuntament, l'aprovació 
dels següents acords: 
 
Primer: Que l’Equip de Govern elabori i remeti a tots els grups municipals informació 
semestral de les actuacions realitzades per donar compliment als mandats rebuts en les 
diferents mocions aprovades per aquest plenari. 
 
Segon: Que l’Equip de Govern doni compte al Ple semestralment d’aquesta informació 
perquè els diferents Grups Municipals puguin pronunciar-se sobre les diferents actuacions.  
 
Tercer: Què aquest informe sigui considerat com una eina imprescindible de control i 
seguiment per properes legislatures i que sigui presentat al portal de transparència de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt.” 

 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=6995.0&endsAt=7 
 

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

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

 

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

 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436cea010a?startAt=6995.0&endsAt=7
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436cea010a?startAt=6995.0&endsAt=7


 

 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CRIDA PREMIÀ DE DALT 

 
10. MOCIÓ PER L’IMPULS DE MESURES COMUNITÀRIES I EDUCADORES DE FOMENT DE 
LA COHESIÓ SOCIAL I LA CONVIVÈNCIA  
 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 
 
“Volem un poble i uns barris cohesionats i on tots els veïns i les veïnes tinguin garantides 
vides dignes. És encara més necessari garantir-ho en moments com aquests en què moltes 
persones i famílies pateixen dificultats i on poden sorgir i sorgeixen conflictes, 
desconfiances, inseguretat i actituds de rebuig. 
 
Per això proposem iniciatives que, seguint la línia d’accions que hem demanat 
anteriorment i no s’han acabat d’engegar, abordin aquestes qüestions de forma global i 
transversal, veïnal i comunitària, des de la proximitat, la prevenció, la mediació i la 
resolució de conflictes, amb visió educadora, intergeneracional i intercultural, i amb el 
propòsit d’empoderar, cohesionar i crear xarxa. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- L’Ajuntament es compromet a garantir el nombre d’educadors/es de carrer que 
es consideri més adequat en base a les necessitats actuals i les previsions de futur, i a fer-
ho en coordinació amb els municipis veïns allà on compartim barris (especialment amb 
Premià de Mar en l’àmbit del Pla de Barris). 
 
SEGON.- L’Ajuntament impulsarà i potenciarà les xarxes, campanyes i agents anti-rumors 
en la mesura necessària per millorar la situació actual, fent-ho de forma transversal entre 
els diferents departaments, administracions i personal implicats, i implicant el veïnat i el 
màxim d’agents de la comunitat que sigui possible. 
 
TERCER.-  Impulsar mesures de prevenció, mediació comunitària i resolució de conflictes, 
des de la base de la cohesió veïnal i de l’atenció a les necessitats socials, i amb la finalitat 
de millorar la convivència entre tots i totes. 
 
QUART.- Avançar cap una policia local de proximitat i de barri, que treballi en xarxa amb 
Mossos, agents cívics i altres agents de seguretat. 
 
CINQUÈ.- Garantir l’atenció i resposta adients a les necessitats socials de tota la població, 
que en fomentin l’empoderament i en garanteixin l’autonomia social i econòmica. 
 
SISÈ.- Complir la funció de l’administració de fomentar la participació de tots els veïns i les 
veïnes en la vida pública i la política municipal, implementant espais que permetin a 



 

 

tothom expressar-se, escoltar-se, compartir, interrelacionar-se, i plantejar propostes de 
millora de la situació actual, que l’Ajuntament es compromet a atendre. Fer-ho de forma 
que es garanteixi una representació i participació d’acord amb la diversitat i pluralitat de 
la població del poble, en la línia de la proposta de Consell per la Interculturalitat o d’altres 
similars. 
 
SETÈ.- El Consistori es compromet a dur a terme les mesures que contenen aquests acords 
en continu contacte i coordinació amb els veïns i les veïnes, i garantint-ne la informació i 
participació en tot moment. 
 
VUITÈ.- Publicar i difondre activament aquests acords a través de tots els mitjans 
municipals, i comunicar-los a totes les associacions i agrupacions de veïns/es del municipi i 
altres ens que agrupin veïns/es o comunitats, procurant garantir que arribin al major 
nombre possible de persones que viuen al municipi.” 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=7335.0&endsAt=8 
 

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

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

 

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

 
 
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS 
 
11. MOCIÓ PER A PRESERVAR I FER EFECTIVA LA CONCILIACIÓ LABORAL I REDUCCIÓ DE 
LA BRETXA SALARIAL EN LA SITUACIÓ PROVOCADA PER LA CRISI DE LA COVID-19 
 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 
 
“La tornada a la “nova normalitat” suposa un problema de conciliació entre la vida laboral 
i familiar sense precedents, amb les escoles i escoles bressol de Premià de Dalt amb 
estrictes limitacions imposades en el nombre d'alumnes que podran accedir 
presencialment a aquests centres, per l'adopció de les necessàries mesures sanitàries, 
higièniques i horaries.  
 
La perspectiva de conciliació en les setmanes i mesos que venen no és gens 
esperançadora, i les principals perjudicades, seran les mares, ja que malauradament 
encara són les dones les que majoritàriament assumeixen les tasques de cura essent la 
corresponsabilitat encara una utopia. No oblidem que en ple S. XXI les dones encara tenen 
problemes per conciliar la vida laboral i familiar: només el 4% dels pares demanen 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436cea010a?startAt=7335.0&endsAt=8
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436cea010a?startAt=7335.0&endsAt=8


 

 

reducció de jornada per paternitat i el 95% de les persones que no tenen treball per cuidar 
d’una persona depenent són dones. 
 
En aquestes circumstàncies l’inici de la “desescalada” pot comportar que moltes mares 
hagin d’escollir entre la seva carrera professional i la cura dels fills i que aquesta situació 
podria ocasionar una reculada en els tímids avenços aconseguits per a reduir la bretxa de 
gènere.  
 
Tampoc hem d’oblidar que vivim en un país on la conciliació es recolza estructuralment en 
l’ajuda familiar dels més grans, un col·lectiu molt colpejat pel COVID19, i que malgrat que 
els evidents riscos de contagi hi haurà persones que no tindran altre remei que recórrer als 
avis i àvies, davant l’alternativa de perdre el treball i no arribar a fi de mes. 

La conciliació, no obstant això, té molts vessants i és necessari abordar-la des d'actors 
diferents amb el fi de treballar conjuntament: el de les administracions públiques, el del 
món empresarial i l’entorn social. 

El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) insta a l'Ajuntament de Premià de Dalt a l'adopció 
dels següents acords: 

Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya un pla específic i urgent , amb accions i 
mesures concretes i reals de conciliació per a treballadors i treballadores amb fills o amb 
tasques de cures amb l'objectiu de fer efectiva i real la conciliació de la vida professional i 
familiar a causa de les conseqüències socioeconòmiques de la crisi de la Covid-19. 

Segon.- L’Ajuntament de Premià de Dalt participarà activament en sensibilitzar, informar, 
promoure i incentivar a les empreses el teletreball en totes les tasques que ho permetin, 
mesura recollida a l'article 34.8 de l'Estatut dels Treballadors (ET), com opció satisfactòria 
per a les dues parts i per adaptar-se a la “nova normalitat”. A més de valorar altres 
opcions de conciliació laboral: com l’adaptació de l’horari, reducció de jornada, permís 
retribuït. 

Tercer.- L’Ajuntament de Premià de Dalt demanarà al Departament de Treball, Afers 
Socials i Família amb el Departament de Coneixement i Empresa la coordinació per tal 
d’habilitar un telèfon d’assessorament i informació per empreses i treballadors per tal 
d’assegurar que cap treballador hagi de renunciar a la feina per la manca de mesures i 
polítiques públiques de conciliació. 

Quart.- Donar trasllat del resultat d'aquesta moció als mitjans de comunicació públics 
perquè facin difusió del seu contingut als veïns d'aquest municipi. 

Cinquè.- Donar trasllat d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Departament de 
Treball, Afers Socials i Família i al Departament de Coneixement i Empresa.” 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=8053.0&endsAt=8 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436cea010a?startAt=8053.0&endsAt=8
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 Sotmesa la moció a votació, per 6 vots a favor (ERC-AM, CRIDA i Cs), i 11 vots en 

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

 

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

 

12. MOCIÓ PER A QUE PREMIÀ DE DALT SIGUI MUNICIPI AMIGABLE PER A PERSONES 

AMB ALZHEIMER 

 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436

cea010a?startAt=8486.0&endsAt=8 

 

 A proposta d’ALCALDIA, s’acorda DEIXAR SOBRE LA TAULA la present moció. 

 

13. MOCIÓ CONTRA LA INTERVENCIÓ DELS ESTALVIS DELS AJUNTAMENTS PER PART DEL 

GOVERN ESPANYOL 

 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 
 

“El Covid-19 nos ha hecho modificar no sólo nuestros hábitos cotidianos si no nuestro 
modo de entender la sociedad. Cualquier persona puede entender que esta Pandemia 
mundial nos va a llevar a una crisis socioeconómica sin precedentes y los datos auguran 
que así será.  

La AIReF* contempla dos posibles escenarios: ambos, con apertura económica a mediados 
de mayo - que es optimista con los diferentes ritmos o fases de desescalada y los planes 
cambiantes del actual Gobierno – uno, sin que sea necesario volver a encerrar un mes más 
a la población por un rebrote duro del virus en otoño (escenario 1) y otro, en el que haya 
que añadir más tiempo de encierro en septiembre de producirse el mencionado rebrote 
del SARS-CoV-2 (escenario 2). 

En la evolución del PIB, la AIReF* contempla que en 2020 el PIB caerá entre el 8,9% y el 
11,7%, con un crecimiento en 2021 de entre el 4,6% y el 5,8%. Por su parte, el Gobierno 
estima una caída del 9,2% en 2020 y una subida del 6,8% en 2021. Es decir, la AIReF*, en 
el mejor de los casos, contempla una caída en 2020 similar a la del Gobierno, pero en su 
escenario más duro contempla una recesión 2,5 puntos superior a la cifra del Ejecutivo. Al 
mismo tiempo, la AIReF* no espera un rebote tan importante limitando al 5,8% el 
crecimiento de 2021 en el mejor de los casos, un punto menos que la del Gobierno, que en 
el escenario 1 de la AIReF* llega a ser 2,2 puntos inferior. 

El último día de abril el Gobierno de Sánchez enviaba a Bruselas la actualización del 
Programa de Estabilidad para los años 2020 y 2021, donde decía que “España crecía de 
manera robusta y equilibrada antes de la llegada de la enfermedad y que todo hacía 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436cea010a?startAt=8486.0&endsAt=8
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436cea010a?startAt=8486.0&endsAt=8


 

 

indicar que la recuperación sería fuerte, en uve asimétrica”, según Calviño. Como es obvio, 
estos datos actualmente no son válidos.  

Actualmente nos encontramos con una situación económica que generará un mayor 
número de parados al previsto por el Gobierno, que dejaba la tasa de paro en un 19% en 
2020 y en el 17,2% en 2021, y se tiene que añadir el efecto de la renta mínima 
permanente que cuyo coste a se valoró en  17.000 millones de euros anuales, luego a los 
5.500 millones de euros anuales, según se puede estimar desde la cifra que en junio de 
2019 publicó José Luís Escrivá , actual ministro de la Seguridad Social, cuando presidía la 
entidad AIReF*, aunque ahora ha dicho que serán sólo 3.000 millones anuales.  

Esto produce un falseamiento continuo de los datos, que generará un mayor gasto social y 
no solucionará la débil economía española. La realidad según muchos expertos es que el 
paro superará el 30%, provocando una caída de la recaudación del IRPF. A estos datos hay 
que sumarle que en los dos meses del estado de alarma el gobierno no ha pagado a más 
de 700.000 trabajadores que están en situación de ERTES. 

Sin lugar a duda tenemos que ayudar a nuestra sociedad, pero con medidas efectivas que 
no sean falsas ni populistas y que generen una mayor crisis. Los ayuntamientos son las 
instituciones más cercanas a la ciudadanía y los que más están actuando con sus propios 
medios humanos, materiales y económicos a rescatar a la población. 

El Gobierno del Estado es garante de nuestra constitución y como tal, debe de respetar el 
Artículo 137 “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 
Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía 
para la gestión de sus respectivos intereses.” El Art 140 “La Constitución garantiza la 
autonomía de los municipios.” 

El carácter complejo del Estado español, a raíz de las previsiones de la Constitución obliga 
a concretar el concepto. Es lo que ya ha hecho el Tribunal Constitucional, el cual en su STC 
4/1981 de 2 de febrero de 1981 (F.J. 3) ha afirmado: "Ante todo, resulta claro que la 
autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía, y 
aún este poder tiene sus límites y, dado que cada organización territorial dotada de 
autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede 
oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su 
verdadero sentido, como expresa el art. 2 de la Constitución.” 

La doctrina del TC enfatiza el carácter de la autonomía local, en cuanto derecho a 
participar en la gestión de los intereses respectivos de estas comunidades, matizando en 
su STC 170/89 de 19 de octubre, que: "...sería contrario a la autonomía municipal una 
participación inexistente o meramente simbólica que hiciera inviable la participación 
institucional de los Ayuntamientos." Por lo cual, el Gobierno de España debe de hacer 
posible que los Ayuntamientos dispongan de todos los recursos económicos para hacer 
frente a la crisis provocada por el Covid-19. 

https://www.libremercado.com/2020-04-20/jose-maria-rotellar-escriva-pablo-iglesias-coste-renta-minima-es-ocho-veces-mayor-queda-hucha-de-las-pensiones-jubilados-90554/
https://www.libremercado.com/2020-05-05/escriva-anuncia-renta-minima-empezara-cobrarse-junio-tendra-coste-3000-millones-1276657147/
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_004_1981.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_004_1981.pdf


 

 
El Gobierno autorizó a las entidades locales para la movilización del 20% del superávit 
acumulado para medidas de refuerzo ante la crisis. Este ahorro de los municipios viene de 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y podría superar los 11.000 millones de 
euros. El temor de los alcaldes es que el Gobierno del PSOE y Podemos pretenda hacerse 
con este dinero y no dejar a los ayuntamientos disponer de él. Tanto es así que 15 de las 
ciudades más importantes de España han hecho un frente contra la intervención de sus 
ahorros por parte del Gobierno central. Ciudades donde gobiernan todos los colores 
políticos como son: Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las 
Palmas, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo y Gijón.  

El Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) insta al Ayuntamiento de Premià de Dalt a la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero. - Exigir al Gobierno de España que agilice y aumente el porcentaje del superávit 
acumulado de los ayuntamientos que pueden gastar para tomar medidas enfocadas a la 
ayuda de la economía local tanto de las familias como de las empresas.  

Segundo. - Solicitar un compromiso por escrito del Gobierno de España del PSOE y 
Podemos para que no sustraiga el superávit acumulado de los ayuntamientos españoles. 

Tercero. - Dar traslado del resultado de esta moción mediante los medios de información 
pública municipal a los vecinos de Premià de Dalt. 

Cuarto. – Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de 
España, al Congreso de los Diputados y al Senado.”  

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=8877.0&endsAt=9 

 
 Sotmesa la moció a votació, per 15 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, CRIDA i Cs), i 2 

abstencions (PSC) 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) 
 
14. PREGUNTA RELATIVA ALS RUMORS EN RELACIÓ A LES TASQUES QUE EXERCEIX UNA 
PERSONA QUE NO ÉS EMPLEAT PÚBLIC DE LA CORPORACIÓ  
 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436cea010a?startAt=8877.0&endsAt=9
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436cea010a?startAt=8877.0&endsAt=9


 

 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=9570.0&endsAt=9 
 
15. PREGUNTA RELATIVA A LA POSSIBILITAT DE RECTIFICAR UNA INFORMACIÓ 
PUBLICADA AL WEB DE L’AJUNTAMENT 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=9651.0&endsAt=9 
 
16. PREGUNTES RELATIVES A LA MOCIÓ QUE ES VA APROVAR EN EL PLE DEL MES 
D’ABRIL QUE ACORDAVA ESTABLIR UN CANAL DE COMUNICACIÓ FORMAL ENTRE 
GOVERN I GRUPS MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ  
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=9769.0&endsAt=1 
 
17. PREGUNTA RELATIVA ALS NOUS ESPAIS QUE S’HAURAN D’HABILITAR PER A LES 
ESCOLES A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=10073.0&endsAt= 
 
18. PREGUNTES RELATIVES A LA TORNADA DEL MERCAT AMBULANT 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=10164.0&endsAt= 
 
19. PREGUNTES RELATIVES ALS AJUTS PER LA COMPENSACIÓ DE LES PÈRDUES 
ECONÒMIQUES COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19  
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=10257.0&endsAt= 
 
20. PREGUNTA RELATIVA ALS ACTES INCÍVICS DEL BARRI COTET 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=10422.0&endsAt= 
 
21. PREC RELATIU A L’EFECTIVITAT DELS CANALS DE COMUNICACIÓ AMB 
L’AJUNTAMENT 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=10501.0&endsAt= 
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22. PREC RELATIU A LES INFORMACIONS QUE ES PENGEN AL WEB DE L’AJUNTAMENT 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=10538.0&endsAt= 
 
 
PREC I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT 
 
23. PREC RELATIU A REPRENDRE LES REUNIONS ENTRE GOVERN I OPOSICIÓ TAL I COM 
ES VA ACORDAR I APROVAR 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=10580.0&endsAt= 
 
24. PREGUNTES RELATIVES ALS CANVIS PRESSUPOSTARIS A ADOPTAR PER AFRONTAR 
LA CRISI 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=10726.0&endsAt= 
 
25. PREGUNTES RELATIVES ALS TESTS DE LA COVID-19 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=10818.0&endsAt= 
 
26. PREGUNTES RELATIVES A ENSENYAMENT I JOVENTUT 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=10910.0&endsAt= 
 
27. PREGUNTES RELATIVES AL RETORN AL FUNCIONAMENT HABITUAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=11175.0&endsAt= 
 
28. PREGUNTES RELATIVES ALS COMERÇOS 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=11321.0&endsAt= 
 
29. PREGUNTA RELATIVA A MESURES PER A VIANANTS 
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https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=11480.0&endsAt= 
 
 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS 
 
30. PREGUNTA RELATIVA ALS AJUTS PER PAGAR EL LLOGUER DELS HABITATGES 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=11521.0&endsAt= 
 
31. PREGUNTES RELATIVES ALS AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER PART DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=11598.0&endsAt= 
 
32. PREGUNTA RELATIVA A LA POSSIBILITAT DE CREAR UNA COMISSIÓ DE TREBALL 
POST COVID-19 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=11680.0&endsAt= 
 
33. PREGUNTES RELATIVES A L’AJUT PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS 
EL PROGRAMA ESPECÍFIC “CAP MUNICIPI ENRERE” 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=11733.0&endsAt= 
 
34. PREGUNTA RELATIVA ALS EPIs 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=11790.0&endsAt= 
 
35. PREGUNTA RELATIVA A LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA DE CA N’AMELL DE PREMIÀ DE 
MAR 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=11858.0&endsAt= 
 
36. PREGUNTA RELATIVA A LA SEGURETAT EN EL MUNICIPI 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=11905.0&endsAt= 
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37. PREGUNTES RELATIVES A LES OCUPACIONS DELS HABITATGES 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=12014.0&endsAt= 
 
38. PREGUNTA RELATIVA A LES SENTÈNCIES SOBRE LA UTILITZACIÓ DE BANDERES NO 
OFICIALS 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=12090.0&endsAt= 
 
39. PREC RELATIU A LA REPOSICIÓ DE SENYALS DE SENDERS I PANELLS  
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae0172a3436
cea010a?startAt=12222.0&endsAt= 
 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent les 
22’30 hores del dia 15 de juny de 2020, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en dono 
fe. 

 

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