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

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA
1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (acta núm. 2).2.- Despatx Oficial.-

MOCIONS
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL
3.- Moció per dur a terme una campanya de control de cens i la creació del banc d’ADN
dels animals domèstics de Premià de Dalt.-

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
4.- Moció per la degoració de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària com a mesura
necessària per afrontar la crisi social i econòmica actual.5.- Moció per l’impuls i millora de l’atenció primària a Premià de Mar i Premià de Dalt.--

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
6.- Moció per aplicar en tots els edificis públics el rentat de les mans per no expandir
malalties transmissibles.--

7.- INFORME DE REGIDORIES.--

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 quart trimestre de
l’any 2019.
-

Donar compte del compliment dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, en el quart
trimestre de 2019.

PRECS I PREGUNTES
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL
8.- Preguntes relatives a educació.9.- Preguntes relatives als casals d’estiu.10.- Pregunta relativa al tancament dels consultoris.11.- Preguntes relatives al comerç local.12.- Preguntes relatives als expedients de contractació per via d’urgència en motiu de la
Covid-19.13.- Pregunta relativa a les mocions sobre l’energia fotovoltaica que el Grup Municipal
d’ERC-AM va presentar en el Ple municipal del mes de febrer.14.- Prec relatiu a ràdio Premià de Dalt.15.- Prec relatiu a la font que hi ha a la Plaça Jordi Pujol.-

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
16.- Prec relatiu a permetre preguntes ciutadanes als plens telemàtics.-17.- Prec relatiu a garantir la seguretat de les persones al transport i l’espai públic.-18.- Preguntes relatives a l’atenció en situacions de violència masclista.19.- Preguntes relatives a la cobertura de les necessitats educatives.-

20.- Preguntes relatives a les places residencials.21.- Preguntes relatives a l’espai verd de Can Vilar.-

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
22.- Pregunta relativa a la modificació pressupostària de setembre de 2019.-23.- Pregunta relativa al romanent de l’Ajuntament.24.- Preguntes relatives a la Diada de Sant Jordi.-25.- Preguntes relatives al repartiment de plantes i llibres.-26.- Preguntes relatives als voluntaris de Serveis Socials.27.- Preguntes relatives al control mèdic dels voluntaris.28.- Pregunta relativa al repartiment d’ordinadors i tablets.29.- Prec per declarar entitat de l’any als treballadors públics i voluntaris de Premià de
Dalt.30.- Prec per posar en els Plens municipals un punt dedicat exclusivament a la Covid-19.31.- Prec per incrementar la vigilància i el compliment de les mesures de seguretat i
higiene en els comerços locals.-

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=19.0&endsAt=120

7.- INFORME DE REGIDORIES
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=120.0&endsAt=30

“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 4RT TRIMESTRE DE 2019
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 quart trimestre de 2019 s’ha
presentat via telemàtica, amb els formularis habilitats pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, el dia 31 de gener de 2020 per part de la Intervenció
municipal.
Les entitats amb pressupost limitatiu han de presentar:
-

-

Actualització del pressupost en execució per l’exercici 2019, 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 quart trimestre de 2019, 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, no compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària i no compleix la Regla de

la Despesa, s’està fent un seguiment exhaustiu per tal de procurar que a l’exercici 2020 es
compleixin els objectius establerts al Pla Econòmic Financer 2019-2020.”
“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 QUART TRIMESTRE DE L’ANY 2019
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 30 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:
Període
mitjà
Pagaments realitzats en
pagament
el Trimestre
(PMP)
(dies)
Despeses
en
Béns
42,31
Corrents i Serveis
20 – Arrendaments i
43,59
Cànons
21
–
Reparació,
Manteniment
i 48,19
conservació
22
–
Material,
Subministrament i Uns 41,15
altres
23 – Indemnització per
raó del servei
24 – Despesa de
Publicacions
26 – Treballs realitzats
per Institucions s.f. de lucre
Inversions reals
37,45
Altres
pagaments
realitzats per operacions 51,16
comercials

Pagaments realitzats en el Trimestre
Dins
període
legal Fora
període
legal
pagament
pagament
Nombre
Nombre
Import
Import total
pagaments
pagaments total
984

664.841,11

387

129.040,69

27

15.409,39

11

7.902,55

165

91.948,41

19

30.434,72

792

557.483,31

357

90.703,42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

886.098,65

9

58.786,22

5

1.045,90

6

255,75

Pendents d’aplicar
Pressupost
TOTAL

a

-

-

-

-

39,68

1.036

1.551.985,66 402

188.082,66

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.
Període
Factures o documents
mitjà
justificatius pendents de
pagament
pagament al final del
(PMP)
trimestre
(dies)
Despeses
en
Béns
Corrents i Serveis
20 – Arrendaments i
Cànons
21
–
Reparació,
Manteniment
i
conservació
22
–
Material,
Subministrament i Uns
altres
23 – Indemnització per
raó del servei
24 – Despesa de
Publicacions
26 – Treballs realitzats
per Institucions s.f. de
lucre
Inversions reals
Altres
pagaments
realitzats per operacions
comercials
Pendents d’aplicar a
Pressupost

Pendent de pagament al final del trimestre
Dins
període
legal Fora
període
legal
pagament a final del pagament a final del
trimestre
trimestre
N.
Import
N.
Import
Operacions total
Operacions total

35,75

374

343.859,09 41

38.745,06

51,41

9

15.028,63

797,27

32,69

53

118.094,48 9

8.057,71

36,37

309

210.421,88 29

29.890,08

1

3

314,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,09

37

324.894,42 4

84.400,51

470,45

1

26,53

93,78

35,39

28

192.522,45 16

3

3

11.158,97

TOTAL

33,40

440

861.302,49 64

134.398,32

LA PINASSA, SOCIETAT MUNICIPAL
1.- Pagaments realitzats en el trimestre
DINS TERMINI LEGAL FORA
TERMINI
PAGAMENT
LEGAL PAGAMENT
PMP

Nº PAGS

IMPORT
TOTAL

Nº
PAGS

IMPORT
TOTAL

29,82

20

20.880,52

69

34.174,61

Adquisicions Immob. Material i
51,90
Intangible

-

-

2

226.956,07

TOTAL

20

20.880,52

71

261.131,68

Aprovisionaments
Desp. explotació

i

altres

47,59

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 FORA
TERMINI
PAGAMENT
LEGAL PAGAMENT
Nº PAGS

IMPORT
TOTAL

Nº
PAGS

IMPORT
TOTAL

Aprovisionaments i altres Desp.
24,75
explotació

20

16.100,06

32

15.925,82

Adquisicions Immob. Material i
Intangible

-

-

-

-

20

16.100,06

32

15.925,82

PMP

TOTAL

24,75

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)

AJUNTAMENT
13,79
PREMIA DE DALT
LA
PINASSA,
47,59
SOCIETAT MUNICIPAL
PMP Global

Importe
pagos
realizados
(euros)

Ratio
de
Operaciones
Pendientes
de
Pago (días)

Importe
pagos
pendientes
(euros)

Periodo
Medio
de
Pago
Trimestral

1.722.339,53

2,17

406.558,87

11,57

282.011,20

25,10

32.025,88

45,30

2.004.350,73

438.584,75 15,91

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.”

ALCALDIA
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 2)
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=3099.0&endsAt=3
 Sotmesa l’acta número 2 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels
presents sense esmenes.

2. DESPATX OFICIAL
La Sra. Secretària dona lectura del següent Decret:
“RECUPERACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DELEGADES A FAVOR DE LA REGIDORA SRA.
ISABEL SOLA RUIZ, RELATIVES A L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ.
D’acord amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny
de Règim Electoral General, en data 15 de juny de 2019 es va constituir la nova Corporació
resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019.

En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i
Bergés, el qual va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i
prerrogatives que li atribueix la legislació vigent.
En la mateixa sessió va prendre possessió del càrrec de regidora la SRA. ISABEL SOLA RUIZ
amb les competències, honors i prerrogatives que li atribueix la legislació vigent.
En data 26 de juny de 2019, mitjançant el Decret d’Alcaldia amb núm. 2019DECR001424,
es van delegar a la regidora SRA. ISABEL SOLA RUIZ les competències relatives a ACCIÓ
SOCIAL I COOPERACIÓ.
En data 31 d’octubre de 2020, mitjançant el Decret d’Alcaldia amb núm.
2019DECR002503, l’Alcalde va recuperar les competències relatives a COOPERACIÓ i li va
delegar a la regidora ISABEL SOLA RUIZ les competències relatives a EDUCACIÓ.
Atès allò establert en l’article 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a
la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86
de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia a la gestió
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un nou règim
de delegacions de competències i, per tant, 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, 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,
HE RESOLT:
1. MODIFICAR el Decret d’Alcaldia de data 31 d’octubre de 2019, amb núm. de
referència 2019DECR002503, mitjançant el qual s’efectuava una delegació de
competències a favor de la regidora SRA. ISABEL SOLA RUIZ.
2. RECUPERAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a EDUCACIÓ, delegat a favor
de la regidora SRA. ISABEL SOLA RUIZ en el Decret de data 31 d’octubre de 2019.
3. MANTENIR la delegació efectuada a favor de la regidora ISABEL SOLA RUIZ, en
data 26 de juny de 2019, pel que fa a l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a
ACCIÓ SOCIAL.
4. NOTIFICAR la present resolució a la regidora afectada.
5. DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva
publicació al BOP de Barcelona.”

La Sra. Secretària dona lectura del següent Decret:
“MODIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DELEGADES A FAVOR DE LA REGIDORA SRA. JOSI
DURAN CUTILLAS, RELATIVES ALS ÀMBITS D’EDUCACIÓ I CULTURA.
D’acord amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny
de Règim Electoral General, en data 15 de juny de 2019 es va constituir la nova Corporació
resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019.
En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i
Bergés, el qual va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i
prerrogatives que li atribueix la legislació vigent.
En la mateixa sessió va prendre possessió del càrrec de regidora la SRA. JOSI DURAN
CUTILLAS, amb les competències, honors i prerrogatives que li atribueix la legislació
vigent.
En data 26 de juny de 2019, mitjançant el Decret d’Alcaldia amb núm. de referència
2019DECR001426, es van delegar a la regidora SRA. JOSI DURAN CUTILLAS les
competències relatives a CULTURA, EDUCACIÓ I INFÀNCIA i IGUALTAT.
En data 31 d’octubre de 2019, mitjançant el Decret d’Alcaldia amb núm. de referència
2019DECR002504, l’Alcalde va recuperar les competències delegades a favor de la
regidora SRA. JOSI DURAN CUTILLAS, relatives a l’àmbit d’EDUCACIÓ I INFÀNCIA.
En data 31 d’octubre de 2019, mitjançant el Decret d’Alcaldia amb núm. de referència
2019DECR002503, es van delegar les competències relatives a l’àmbit d’EDUCACIÓ a la
regidora SRA. ISABEL SOLA RUIZ.
En data 13 de maig de 2020, mitjançant un Decret d’Alcaldia, l’Alcalde va recuperar les
competències relatives a l’àmbit d’EDUCACIÓ.
Atès allò establert en l’article 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a
la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86
de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia a la gestió
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un nou règim
de delegacions de competències i, per tant, 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, 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,

HE RESOLT:
1. MODIFICAR el Decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2019, mitjançant el qual
s’efectuava una delegació de competències a favor de la regidora SRA. JOSI
DURAN CUTILLAS.
2. RECUPERAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a CULTURA, delegat a favor
de la regidora SRA. JOSI DURAN CUTILLAS en el Decret de data 26 de juny de 2019.
3. ATORGAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a EDUCACIÓ, a favor de la
SRA. JOSI DURAN CUTILLAS.
1. Àmbits que es deleguen: Suport i coordinació amb els centres escolars.Foment i suport a la participació en l'àmbit escolar.- Conservació i
manteniment dels centres escolars.- Serveis, gestió i autorització d’activitats
als equipaments educatius municipals.- Escola municipal de música.- Aula
Municipal de Dansa.- Escoles Bressol.- Educació en el lleure.- Atenció a la
infància.- Formació permanent.- Suport i acompanyament a la comunitat
educativa i les AMPAs.- Formació permanent d’adults
2. Condicions específiques d’exercici de les delegacions: Les delegacions de
competències comportaran:
a) La facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i tramitació dels
assumptes, la signatura dels documents de tràmit necessaris, la formulació
de propostes de resolució necessàries per a l’execució de les indicades
delegacions.
b) Les autoritzacions i disposicions de despesa fins un màxim de 3.000,00
euros (IVA exclòs) exceptuant les subvencions.
c) Les aprovacions de despesa en les que s’acumulin en un sol acte
l’autorització, disposició i reconeixement de la obligació quan es tracti de
despeses menors a 600,00 euros que prèviament hagin estat correctament
validades i s’hagi tramitat l’RC.
3. No es deleguen i, per tant, queda reservada a l’Alcalde, la següent atribució:
a) Les aprovacions de pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa.
4. MANTENIR la delegació efectuada a favor de la regidora JOSI DURAN CUTILLAS, en
data 26 de juny de 2019, pel que fa a l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a
IGUALTAT.

5. La present delegació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE LA
PRESENT RESOLUCIÓ mentre no es produeixi la seva modificació, sense perjudici de
la potestat d’avocació de l’Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors
delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les competències
delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes
exercida la potestat d’avocació en base al present decret, sense necessitat d’una
nova resolució expressa en aquest sentit.
6. Els actes dictats en exercici de les atribucions abans assenyalades, S’ENTENEN
DICTATS PER L’ALCALDIA, d’acord amb el que disposa l’art. 9.4 de la Llei 40/2015,
de 2 d’octubre, i els mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb
el que disposen els art. 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 172 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.
7. En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, expressament
S’HA DE FER CONSTAR LA DATA DEL PRESENT DECRET DE DELEGACIÓ.
8. Les competències abans assenyalades, EN CAP CAS, PODRAN SER DELEGADES A
FAVOR DE TERCERES PERSONES i seran exercides personalment per l’òrgan
delegat; tot això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre
a la consideració i resolució d’aquesta Alcaldia, amb caràcter excepcional i
proposta raonada, qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades.
9. Els regidors en l’exercici de la seva potestat delegada han d’observar les normes
sobre incompatibilitats establertes en l’ordenament vigent i abstenir-se quan
concorri alguna de les causes a què fa referència la legislació sobre procediment
administratiu i contractes de les administracions públiques.
10. NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la
competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents
no manifesten res en contra o fan ús de la delegació.
11. DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva
publicació al BOP de Barcelona.”
La Sra. Secretària dona lectura del següent Decret:
“MODIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DELEGADES A FAVOR DEL REGIDOR RAMON
GOLART ÁVILA, RELATIVES ALS ÀMBITS DE CULTURA I ESPORTS

D’acord amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny
de Règim Electoral General, en data 15 de juny de 2019 es va constituir la nova Corporació
resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019.
En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i
Bergés, el qual va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i
prerrogatives que li atribueix la legislació vigent.
En la mateixa sessió va prendre possessió del càrrec de regidor el SR. RAMON GOLART
ÁVILA, amb les competències, honors i prerrogatives que li atribueix la legislació vigent.
En data 26 de juny de 2019, mitjançant el Decret d’Alcaldia amb referència
2019DECR001423, es van delegar al regidor SR. RAMON GOLART ÁVILA les competències
relatives a JOVENTUT i FESTES i se’l va designar com a regidor adjunt a la regidoria
d’ESPORTS (el regidor competent de la qual és el SR. JULI GINER ARROYO).
En data 26 de juny de 2019, mitjançant el Decret d’Alcaldia amb núm. de referència
2019DECR001426, es va delegar, a favor de la regidora SRA. JOSI DURAN CUTILLAS, la
regidoria de CULTURA.
En data 31 d’octubre de 2019, mitjançant el Decret d’Alcaldia amb referència
2019DECR002501, es va modificar l’àmbit delegat en matèria de FESTES i també la
denominació de la regidoria de JOVENTUT, que va passar a denominar-se JOVENTUT I
INFÀNCIA.
En data 13 de maig de 2020, mitjançant un Decret d’Alcaldia, l’Alcalde ha recuperat les
competències delegades a la regidora SRA. JOSI DURAN CUTILLAS relatives a l’àmbit de
CULTURA.
Atès allò establert en l’article 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a
la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86
de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia a la gestió
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un nou règim
de delegacions de competències i, per tant, 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, 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,
HE RESOLT:

1. MODIFICAR el Decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2019, mitjançant el qual
s’efectuava una delegació de competències a favor del regidor SR. RAMON
GOLART ÁVILA pel que fa als àmbits relatius a JOVENTUT I INFÀNCIA, FESTES i
ESPORTS.
2. DEIXAR SENSE EFECTE la designació del SR. RAMON GOLART ÁVILA, com a regidor
adjunt de la regidoria d’ESPORTS, de data 26 de juny de 2019.
3. ATORGAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a CULTURA, a favor del regidor
SR. RAMON GOLART ÁVILA.
4. Àmbits que es deleguen: Serveis, gestió i autorització d’activitats als
equipaments culturals municipals.- Suport a les entitats culturals.- Activitats
culturals.- Calendari festiu.- Biblioteca.- Arxiu.- Museu.- Poblat iber.- Política
Lingüística.- Promoció cultural de la Vila.
5. Condicions específiques d’exercici de les delegacions: Les delegacions de
competències comportaran:
a) La facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i tramitació dels
assumptes, la signatura dels documents de tràmit necessaris, la formulació
de propostes de resolució necessàries per a l’execució de les indicades
delegacions.
b) Les autoritzacions i disposicions de despesa fins un màxim de 3.000,00
euros (IVA exclòs) exceptuant les subvencions.
c) Les aprovacions de despesa en les que s’acumulin en un sol acte
l’autorització, disposició i reconeixement de la obligació quan es tracti de
despeses menors a 600,00 euros que prèviament hagin estat correctament
validades i s’hagi tramitat l’RC.
6. No es deleguen i, per tant, queda reservada a l’Alcalde, la següent atribució:
a) Les aprovacions de pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa.
4. MANTENIR la delegació efectuada a favor del regidor RAMON GOLART ÁVILA en
data 26 de juny de 2019, pel que fa a l’àmbit de gestió de JOVENTUT I INFÀNCIA i
FESTES.
5. La present delegació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE LA
PRESENT RESOLUCIÓ mentre no es produeixi la seva modificació, sense perjudici de
la potestat d’avocació de l’Alcaldia.

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors
delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les competències
delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes
exercida la potestat d’avocació en base al present decret, sense necessitat d’una
nova resolució expressa en aquest sentit.
6. Els actes dictats en exercici de les atribucions abans assenyalades, S’ENTENEN
DICTATS PER L’ALCALDIA, d’acord amb el que disposa l’art. 9.4 de la Llei 40/2015,
de 2 d’octubre, i els mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb
el que disposen els art. 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 172 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.
7. En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, expressament
S’HA DE FER CONSTAR LA DATA DEL PRESENT DECRET DE DELEGACIÓ.
8. Les competències abans assenyalades, EN CAP CAS, PODRAN SER DELEGADES A
FAVOR DE TERCERES PERSONES i seran exercides personalment per l’òrgan
delegat; tot això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre
a la consideració i resolució d’aquesta Alcaldia, amb caràcter excepcional i
proposta raonada, qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades.
9. Els regidors en l’exercici de la seva potestat delegada han d’observar les normes
sobre incompatibilitats establertes en l’ordenament vigent i abstenir-se quan
concorri alguna de les causes a què fa referència la legislació sobre procediment
administratiu i contractes de les administracions públiques.
10. NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la
competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents
no manifesten res en contra o fan ús de la delegació.
11. DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva
publicació al BOP de Barcelona.”
La Sra. Secretària dona lectura del següent acord:
“La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 4 de maig de 2020, va acordar
transformar, amb efectes del dia 6 de maig de 2020, el contracte laboral temporal subscrit
l’1 de desembre de 2010 amb el Sr. Ivan Jordana Duran al ser l’aspirant que ha obtingut la
major puntuació en el procés de selecció convocat a l’efecte.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=3112.0&endsAt=3

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

REPUBLICANA

DE

3. MOCIÓ PER DUR A TERME UNA CAMPANYA DE CONTROL DE CENS I LA CREACIÓ DEL
BANC D’ADN DELS ANIMALS DOMÈSTICS DE PREMIÀ DE DALT
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“Una de les preocupacions actuals més reivindicades de fa temps dels veïns i veïnes de
Premià de Dalt pel que fa a la higiene i el respecte a l'espai públic del poble és la presència
d'excrements d’animals domèstics als carrers, voreres, places, parcs infantils i zones
enjardinades, però també a les zones d’esbarjo dels gossos i pipi-cans del poble. Ens
enfrontem a una problemàtica que parla de la conducta incívica d’alguns propietaris
d’animals que es troba molt arrelada en els comportaments d’aquests i costen molt
d’eradicar. Entenem que a banda de l'aspecte purament estètic, la presència constant
d'excrements d’animals domèstics a la via pública, molt especialment a llocs sensibles,
com puguin ser accessos a centres mèdics, escoles, parcs infantils, voreres, zones d’esbarjo
de gossos i pipi-cans, suposen un problema de salut pública i veterinària, i per tant cal
trobar una solució eficient al problema que es planteja. Creiem que els missatges que
l’ajuntament ha iniciat en aquest primer any de mandat han estat i són necessaris, però
del tot insuficients.
La via sancionadora emprada fins a dia d’avui, no ha donat els resultats desitjats, i la
problemàtica no només continua existint, sinó que cada dia empitjora. Si bé entenem que
no hem de desistir mai de la tasca pedagògica i de conscienciació de la ciutadania sobre la
necessitat de respectar l'espai públic com a àmbit de convivència de totes i tots, també
creiem que ha arribat el moment de prendre altres tipus de mesures, per resoldre un
problema que ha esdevingut crònic a la nostra societat per manca de trobar solucions
efectives.
Actualment l'únic mitjà de què disposa Premià de Dalt per multar aquells infractors que no
recullen els excrements dels seus animals és el Règim Sancionador previst al Capítol III de
l'Ordenança Reguladora de la Tinença d'Animals de Premià de Dalt. És per això que creiem
necessari fer un pas més i per una banda, cal intensificar les campanyes de sensibilització i
conscienciació de la població en general, així com, implementar mesures que assegurin el
bon comportament d’aquells propietaris que amb el seu incivisme malmetent l'espai
públic, minven la convivència i posen en perill la salut de tothom i alhora contribueixen a
estigmatitzar aquells propietaris que compleixen estrictament amb les seves obligacions.
I per tal de millorar aquest bon comportament, plantegem la creació d'un Banc d'ADN
d'animals domèstics de Premià de Dalt. Un sistema de control que ja es troba en ple
funcionament en altres pobles amb resultats satisfactoris, com del de Parets del Vallès

(Vallès oriental), Tordera (Maresme), la Seu d’Urgell (Alt Urgell), Salt (Gironès), Ripoll i
Ribes de Freser (Ripollès), entre d’altres.
La implantació d'aquesta mesura implicaria la modificació de l'Ordenança Reguladora de
Tinença d'animals del poble, per incorporar-hi l'obligatorietat d'aportar, en el moment del
cens, una mostra d'ADN de l'animal que es vol registrar. Aquesta mesura permetria
identificar els infractors per mitjà d'una simple anàlisi de les mostres d'excrements
localitzades a la via pública.
Aquest cens genètic, a part d’ajudar a mantenir un poble net també serviria per a detectar
abandonaments i perseguir els robatoris de mascotes.
Per tot l’esmentat fins ara, el grup municipal d’ERC de Catalunya –Acord Municipal- ,
proposem els següents acords:
Primer – Modificar l'article 5 del títol II: tinença i cria d’animals, de l'Ordenança
Reguladora de la Tinença d'Animals de Premià de Dalt, relatiu a la identificació i registre,
amb l'objectiu d'incorporar-hi l'obligatorietat d'aportar una mostra genètica com a
requisit en el moment de registrar els gossos al cens municipal del poble.
Segon – Afegir al capítol III: sancions i mesures cautelars per criteris de sancions, de
l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia, la sanció derivada a les
noves mesures aplicades.
Tercer - Iniciar durant el 2020 una campanya adreçada als propietaris d’animals
domèstics no censats, amb la possibilitat d'eximir-los del pagament de la sanció
corresponent en el cas que procedeixin, en un període de temps determinat, a la inscripció
de l'animal en el cens de Premià de Dalt, amb les noves condicions previstes en la
modificació de l'Ordenança de Tinença d'Animals Domèstics. La campanya hauria de
contemplar també la gratuïtat de la presa de mostres per a aquells propietaris de gossos
ja censats que incorporin aquesta mostra al cens en un període de temps determinat.
Quart - Instal·lar en aquells llocs que es considerin especialment sensibles (zones verdes i
enjardinades, centres mèdics, parcs infantils, etc) elements de senyalització vertical amb
la prohibició explícita de passejar-hi animals, així com també del règim sancionador
previst per la norma, informant sobre la obligatorietat de censar els animals. Fer-ne
igualment difusió a les xarxes socials, radio i mitjans informatius del poble.
Cinquè - Oferir, en col·laboració amb els centres veterinaris de Premià de Dalt, xerrades
informatives a les veïnes i veïns sobre els canvis a l'ordenança municipal, així com del nou
sistema de detecció d’infractors.

Sisè – Impulsar campanyes de sensibilització a les escoles, instituts i centres educatius per
tal de reforçar la consciència social de tenir bons hàbits en la responsabilitat que implica
tenir un animal de companyia.
Setè - En una segona fase, iniciar una prova pilot, en col·laboració amb un laboratori
especialitzat, d'identificació genètica de les femtes trobades a la via pública del poble.
Aquesta prova pilot hauria de contemplar la posada en marxa d'un servei de recollida de
mostres als carrers.
Vuitè – Publicar i difondre aquests acords a través dels mitjans municipals.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=3240.0&endsAt=4
 Sotmesa la moció a votació, per 5 vots a favor (ERC-AM i CRIDA), 11 vots en contra
(JUNTS i PSC), i 1 abstenció (Cs) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
4. MOCIÓ PER LA DEROGACIÓ DE LA LRSAL I LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
COM A MESURA NECESSÀRIA PER AFRONTAR LA CRISI SOCIAL I ECONÒMICA ACTUAL
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“La pandèmia provocada per la COVID-19 i el confinament decretat per l’estat
d’emergència està comportant una autèntica crisi social que amenaça en deixar sense
feina a milers de persones.
Davant d’aquesta situació cal destinar recursos públics per tal de garantir les necessitats
bàsiques d’una gran part de la població (habitatge, aliment, subministrament energètic,
escolarització, treball, etc.)
Moltes d’aquestes demandes s’han de vehicular a través de les entitats locals, que són les
administracions més properes a la ciutadania i les úniques capaces de detectar amb més
facilitat les necessitats de les persones i donar-hi resposta.
És per això que cal dotar de recursos els ajuntaments per fer front a l’emergència social i
econòmica generada i agreujada per la crisi sanitària i donar una resposta àgil a les
demandes bàsiques de la població.

L'article 135 de la constitució espanyola, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (també coneguda com a Llei Montoro) i la Llei d’Estabilitat
Pressupostària, són normatives que impedeixen als Ajuntaments lluitar contra la crisi que
seguirà agreujant-se.
No podem seguir amb aquestes lleis que prioritzen el pagament del deute per sobre de
qualsevol despesa social.
Les tres regles fiscals imposades: l’equilibri pressupostari, el volum d’endeutament i la
regla de la despesa, limiten el creixement de la despesa pública malgrat els ajuntaments
tinguin recursos econòmics, fet que limita la capacitat de donar resposta a una situació
d’emergència social.
És imprescindible que es retorni urgentment als ajuntaments les competències en matèria
de prestació dels serveis socials, promoció econòmica i serveis públics, i es reafirmi
l'autonomia municipal, entesa com la capacitat de decisió en tots els àmbits de la vida
ciutadana; sense perjudici de la necessària coordinació de competències entre
administracions, sota els principis de qualitat del servei, proximitat i subsidiarietat.
No podem seguir amb la manca d’autonomia local que ens ofega, no podem seguir sense
les competències que ens mereixem.
Per tot això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Reclamem la derogació de l’article 135 de la Constitució Espanyola per tal de
deixar de prioritzar el pagament de deute per sobre de les necessitats de la població.
SEGON.- Com a conseqüència del punt anterior, reclamem la derogació de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, la LRSAL (Ley Orgánica 27/2013),
per permetre als ajuntaments mobilitzar tot el romanent de tresoreria per destinar-lo a
mesures socials -actualment només es pot destinar tot el romanent municipal a inversió o
liquidar deute, amb només un 20% disponible ara per a despeses socials- i superar la
retallada competencial que va significar aquesta llei.
La derogació de la LRSAL també posaria fi a la limitació per convocar noves places per part
dels ajuntaments, de manera que es podria augmentar la plantilla dels departaments per
fer front a l’emergència: serveis socials, oficines d’habitatge, promoció econòmica,
igualtat, etc.
TERCER.- Reclamem la derogació de la Llei d’Estabilitat Pressupostària (Ley Orgánica
2/2012) per posar fi a la limitació de la despesa dels ajuntaments i permetre que es gasti
el superàvit en polítiques socials.

QUART.- Exigim que es transfereixin els recursos econòmics adients als municipis, per tal
que els ajuntaments tinguem liquiditat suficient per fer front a les nostres inversions en les
polítiques socials i econòmiques que hem d’assumir per revertir la crisi social i econòmica.
CINQUÈ.- Publicar i difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals, i
comunicar-los al govern de l’Estat espanyol, al Congreso de los Diputados de l’Estat
espanyol, a tots els grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, al govern de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Maresme i als diferents grups comarcals
del Maresme.”
 Per unanimitat dels presents, s’accepta la incorporació d’una esmena, passant a tenir
la moció el redactat que es transcriu a continuació:
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“La pandèmia provocada per la COVID-19 i el confinament decretat per l’estat
d’emergència està comportant una autèntica crisi social que amenaça en deixar sense
feina a milers de persones.
Davant d’aquesta situació cal destinar recursos públics per tal de garantir les necessitats
bàsiques d’una gran part de la població (habitatge, aliment, subministrament energètic,
escolarització, treball, etc.)
Moltes d’aquestes demandes s’han de vehicular a través de les entitats locals, que són les
administracions més properes a la ciutadania i les úniques capaces de detectar amb més
facilitat les necessitats de les persones i donar-hi resposta.
És per això que cal dotar de recursos els ajuntaments per fer front a l’emergència social i
econòmica generada i agreujada per la crisi sanitària i donar una resposta àgil a les
demandes bàsiques de la població.
L'article 135 de la constitució espanyola, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (també coneguda com a Llei Montoro) i la Llei d’Estabilitat
Pressupostària, són normatives que impedeixen als Ajuntaments lluitar contra la crisi que
seguirà agreujant-se.
No podem seguir amb aquestes lleis que prioritzen el pagament del deute per sobre de
qualsevol despesa social.
Les tres regles fiscals imposades: l’equilibri pressupostari, el volum d’endeutament i la
regla de la despesa, limiten el creixement de la despesa pública malgrat els ajuntaments
tinguin recursos econòmics, fet que limita la capacitat de donar resposta a una situació
d’emergència social.

És imprescindible que es retorni urgentment als ajuntaments les competències en matèria
de prestació dels serveis socials, promoció econòmica i serveis públics, i es reafirmi
l'autonomia municipal, entesa com la capacitat de decisió en tots els àmbits de la vida
ciutadana; sense perjudici de la necessària coordinació de competències entre
administracions, sota els principis de qualitat del servei, proximitat i subsidiarietat.
No podem seguir amb la manca d’autonomia local que ens ofega, no podem seguir sense
les competències que ens mereixem.
Per tot això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Reclamem la revisió de l’article 135 de la Constitució Espanyola per tal de deixar
de prioritzar el pagament de deute per sobre de les necessitats de la població.
SEGON.- Com a conseqüència del punt anterior, reclamem la derogació de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, la LRSAL (Ley Orgánica 27/2013),
per permetre als ajuntaments mobilitzar tot el romanent de tresoreria per destinar-lo a
mesures socials -actualment només es pot destinar tot el romanent municipal a inversió o
liquidar deute, amb només un 20% disponible ara per a despeses socials- i superar la
retallada competencial que va significar aquesta llei.
La derogació de la LRSAL també posaria fi a la limitació per convocar noves places per part
dels ajuntaments, de manera que es podria augmentar la plantilla dels departaments per
fer front a l’emergència: serveis socials, oficines d’habitatge, promoció econòmica,
igualtat, etc.
TERCER.- Reclamem la derogació de la Llei d’Estabilitat Pressupostària (Ley Orgánica
2/2012) per posar fi a la limitació de la despesa dels ajuntaments i permetre que es gasti
el superàvit en polítiques socials.
QUART.- Exigim que es transfereixin els recursos econòmics adients als municipis, per tal
que els ajuntaments tinguem liquiditat suficient per fer front a les nostres inversions en les
polítiques socials i econòmiques que hem d’assumir per revertir la crisi social i econòmica.
CINQUÈ.- Publicar i difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals, i
comunicar-los al govern de l’Estat espanyol, al Congreso de los Diputados de l’Estat
espanyol, a tots els grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, al govern de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Maresme i als diferents grups comarcals
del Maresme.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=4220.0&endsAt=5

 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.

5. MOCIÓ PER L’IMPULS I MILLORA DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA A PREMIÀ DE MAR I
PREMIÀ DE DALT
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“L’atenció primària i comunitària és clau per al nostre sistema sanitari públic i un
element fonamental per a la cohesió social i per a la salut de la ciutadania. Tot i així, molts
anys després de la seva reforma, l’atenció primària de salut continua sent la baula més
feble del sistema sanitari de Catalunya. Mai ha assolit el desplegament de
competències, el reconeixement adequat dels seus professionals i la dotació
pressupostària que requereix.
Tot i la situació actual que viu el sistema de salut, Catalunya és un dels països que
registra millors resultats en l’àmbit sanitari i, el que és més important, gaudeix de la
confiança de la ciutadania, però el preu, les condicions i l’esforç dels professionals
continua sent molt alt, tot i havent passat l’època més dura de retallades.
Volem que la Salut estigui present en totes les polítiques. Així fem nostres les
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut per tal de reorientar el sistema
sanitari cap a la promoció de salut, la salut comunitària, la lluita contra la desigualtat i
la promoció de les polítiques públiques saludables des de la proximitat en l’àmbit local.
En els últims anys hem vist en l’Atenció Primària i Comunitària una progressiva pèrdua
de la qualitat i de funcions per la manca de professionals, i pel deteriorament continuat
a què està sotmesa.
Hi ha evidència científica que l’Atenció Primària i Comunitària aconsegueix ser una peça
clau en la millora dels nivells de salut, la disminució de la mortalitat de la població,
aporta més qualitat i proximitat als usuaris i contribueix a la sostenibilitat del sistema
públic de salut i de l’equitat social.
Encara avui, l’atenció primària està en situació crítica i no pot fer front de manera
adequada a les tasques que li pertoquen dins del sistema sanitari. Tasques de promoció
de la salut, de prevenció, d’atenció i rehabilitació; així com d’acompanyament i de
suport a les persones sanes o que viuen el procés de malaltia.

Tot i que no disposem de dades objectives de les ràtios actuals de població per metge o
infermera a Premià de Mar i Premià de Dalt i/o de la conseqüent pressió assistencial
actual (ja que són dades internes del Departament de Salut), com tampoc coneixem les
llistes d’espera i els temps actuals de les derivacions a especialitats, o si cal reforçar
amb més personal l’atenció domiciliària que presten metges i infermeres en els dos
municipis, o si l’actual edifici del CAP de Premià de Mar precisa d’arranjaments o
modernització, o també si caldria pensar amb l’opció d’implementar el serveis
d’urgències en el nou edifici que tot just aquest febrer es comença a construir a Premià
de Dalt.
Per tot això, i tenint en compte que finalment s’han iniciat els treballs de construcció del
nou ambulatori mancomunat de Premià de Dalt, considerem oportú destinar els propers
mesos a obrir un espai de reflexió i diàleg entre els dos consistoris i el Departament de
Salut i l’actual direcció de l’ABS Premià de Mar i Premià de Dalt per poder afrontar amb
millor organització, cooperació i resultats el futur, a curt i mig termini, de l’atenció
primària.

En virtut d’aquestes consideracions, Crida Premià de Dalt proposem al Ple de
l’Ajuntament de Premià de Dalt (tal com també proposen grups de Premià de Mar al Ple
de l’Ajuntament de Premià de Mar) l’adopció dels següents acords:

1. Considerar els serveis d’Atenció Primària i Comunitària fonamentals per a la

prevenció, manteniment i cura de la salut.
2. Vetllar pels serveis que es fan en els centres d’Atenció Primària, en especial per

l’accessibilitat i la qualitat del servei i per les condicions laborals de tots els
professionals que hi treballen, i reclamar millores davant de les administracions
competents.
3. Treballar conjuntament com a consistoris amb la ciutadania i els professionals en la

defensa d’un sistema sanitari públic, universal i de qualitat a ambdós municipis,
identificant les mancances actuals i reclamant-ne les millores adients.
4. Instar la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de Salut i l’Institut Català de la

Salut:
a) Apostar per obrir un procés curt de diàleg, cooperació i intercanvi

d’informació amb els ajuntaments implicats per tal de debatre i consensuar una
planificació per l’impuls i millora de l’atenció primària i comunitària a Premià
de Mar i Premià de Dalt

b) Fer una revisió de la ràtio i/o pressió assistencial dels professionals que

componen l’Equip d’Atenció Primària d’ambdós municipis (medicina de
família, pediatria, infermeria, odontologia, treball social i d'atenció al ciutadà)
en funció de l'edat de la població, morbiditat, indicadors socioeconòmics i
dispersió del territori.
c) Continuar treballant i implementar més accions dirigides a que els serveis

d'atenció primària siguin més accessibles i suficients per fer de porta
d'entrada al sistema en totes les situacions perquè són els qui tenen una visió
global de les persones i dels seus problemes de salut i qui millor poden
orientar sobre el tipus de servei que necessiten en cada moment.
d) Impulsar la formació, la recerca i la innovació amb la participació dels

professionals, les xarxes dels centres sanitaris i dels diferents agents de la
sanitat.
5. Traslladar els presents acords al Departament de Salut de la Generalitat de

Catalunya, a l’Ajuntament de Premià de Mar, a l’actual direcció de l’Àrea Bàsica de
Salut (ABS) i per extensió al CAP de Premià de Mar i consultoris locals de Premià de
Dalt Santa Anna-Tió, Cristòfol Ferrer i El Remei, com també als representants de les
treballadores i treballadors.”
 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’atenció primària i comunitària és clau per al nostre sistema sanitari públic i un
element fonamental per a la cohesió social i per a la salut de la ciutadania. Tot i així, molts
anys després de la seva reforma, l’atenció primària de salut continua sent la baula més
feble del sistema sanitari de Catalunya. Mai ha assolit el desplegament de
competències, el reconeixement adequat dels seus professionals i la dotació
pressupostària que requereix.
Tot i la situació actual que viu el sistema de salut, Catalunya és un dels països que
registra millors resultats en l’àmbit sanitari i, el que és més important, gaudeix de la
confiança de la ciutadania, però el preu, les condicions i l’esforç dels professionals
continua sent molt alt, tot i havent passat l’època més dura de retallades.
Volem que la Salut estigui present en totes les polítiques. Així fem nostres les
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut per tal de reorientar el sistema
sanitari cap a la promoció de salut, la salut comunitària, la lluita contra la desigualtat i
la promoció de les polítiques públiques saludables des de la proximitat en l’àmbit local.

En els últims anys hem vist en l’Atenció Primària i Comunitària una progressiva pèrdua
de la qualitat i de funcions per la manca de professionals, i pel deteriorament continuat
a què està sotmesa.
Hi ha evidència científica que l’Atenció Primària i Comunitària aconsegueix ser una peça
clau en la millora dels nivells de salut, la disminució de la mortalitat de la població,
aporta més qualitat i proximitat als usuaris i contribueix a la sostenibilitat del sistema
públic de salut i de l’equitat social.
Encara avui, l’atenció primària està en situació crítica i no pot fer front de manera
adequada a les tasques que li pertoquen dins del sistema sanitari. Tasques de promoció
de la salut, de prevenció, d’atenció i rehabilitació; així com d’acompanyament i de
suport a les persones sanes o que viuen el procés de malaltia.
Tot i que no disposem de dades objectives de les ràtios actuals de població per metge o
infermera a Premià de Mar i Premià de Dalt i/o de la conseqüent pressió assistencial
actual (ja que són dades internes del Departament de Salut), com tampoc coneixem les
llistes d’espera i els temps actuals de les derivacions a especialitats, o si cal reforçar
amb més personal l’atenció domiciliària que presten metges i infermeres en els dos
municipis, o si l’actual edifici del CAP de Premià de Mar precisa d’arranjaments o
modernització, o també si caldria pensar amb l’opció d’implementar el serveis
d’urgències en el nou edifici que tot just aquest febrer es comença a construir a Premià
de Dalt.
Per tot això, i tenint en compte que finalment s’han iniciat els treballs de construcció del
nou ambulatori mancomunat de Premià de Dalt, considerem oportú destinar els propers
mesos a obrir un espai de reflexió i diàleg entre els dos consistoris i el Departament de
Salut i l’actual direcció de l’ABS Premià de Mar i Premià de Dalt per poder afrontar amb
millor organització, cooperació i resultats el futur, a curt i mig termini, de l’atenció
primària.
En virtut d’aquestes consideracions, Crida Premià de Dalt proposem al Ple de
l’Ajuntament de Premià de Dalt (tal com també proposen grups de Premià de Mar al Ple
de l’Ajuntament de Premià de Mar) l’adopció dels següents acords:
1. Considerar els serveis d’Atenció Primària i Comunitària fonamentals per a la

prevenció, manteniment i cura de la salut.
2. Seguir vetllant pels serveis que es fan en els centres d’Atenció Primària, en especial

per l’accessibilitat i la qualitat del servei i per les condicions laborals de tots els
professionals que hi treballen, i reclamar millores davant de les administracions
competents.

3. Seguir treballant conjuntament com a consistoris amb la ciutadania i els professionals

en la defensa d’un sistema sanitari públic, universal i de qualitat a ambdós municipis,
identificant les mancances actuals i reclamant-ne les millores adients.
4. Instar la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de Salut i l’Institut Català de la

Salut:
a) Apostar per obrir un procés curt de diàleg, cooperació i intercanvi

d’informació amb els ajuntaments implicats per tal de debatre i consensuar una
planificació per l’impuls i millora de l’atenció primària i comunitària a Premià
de Mar i Premià de Dalt
b) Fer una revisió de la ràtio i/o pressió assistencial dels professionals que

componen l’Equip d’Atenció Primària d’ambdós municipis (medicina de
família, pediatria, infermeria, odontologia, treball social i d'atenció al ciutadà)
en funció de l'edat de la població, morbiditat, indicadors socioeconòmics i
dispersió del territori.
c) Continuar treballant i implementar més accions dirigides a que els serveis

d'atenció primària siguin més accessibles i suficients per fer de porta
d'entrada al sistema en totes les situacions perquè són els qui tenen una visió
global de les persones i dels seus problemes de salut i qui millor poden
orientar sobre el tipus de servei que necessiten en cada moment.
d) Impulsar la formació, la recerca i la innovació amb la participació dels

professionals, les xarxes dels centres sanitaris i dels diferents agents de la
sanitat.
5. Traslladar els presents acords al Departament de Salut de la Generalitat de

Catalunya, a l’Ajuntament de Premià de Mar, a l’actual direcció de l’Àrea Bàsica de
Salut (ABS) i per extensió al CAP de Premià de Mar i consultoris locals de Premià de
Dalt Santa Anna-Tió, Cristòfol Ferrer i El Remei, com també als representants de les
treballadores i treballadors.”

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=5138.0&endsAt=6
 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.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
6. MOCIÓ PER APLICAR EN TOTS ELS EDIFICIS PÚBLICS EL RENTAT DE LES MANS PER NO
EXPANDIR MALALTIES TRANSMISSIBLES
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“El nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) responsable de la pandemia actual de la enfermedad
por coronavirus (COVID-19) que se originó en Wuhan, China en diciembre de 2019, ahora
se ha extendido a 113 países.
El SARS-CoV-2 se transmite de persona a persona a través del contacto cercano, como se
vió anteriormente en SARS-CoV y MERS-CoV, los otros dos coronavirus zoonóticos. En
entornos de atención médica, esto resalta la necesidad de practicar la higiene respiratoria
y la higiene de las manos, y el uso del equipo de protección personal adecuado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado encarecidamente a los
trabajadores sanitarios que pidan a los pacientes que se cubran la nariz y la boca con un
pañuelo o un codo al toser o estornudar, que proporcionen máscaras a los pacientes
sospechosos de tener COVID-19 y sobre todo que realicen una higiene de manos
adecuada.
La higiene de manos con desinfectante para manos a base de alcohol (ABHR) se usa
ampliamente en todo el mundo como uno de los procedimientos más efectivos, simples y
de bajo costo contra la transmisión cruzada de COVID-19.
Sin embargo, los bajos niveles de cumplimiento de higiene de manos siguen siendo un
desafío inquietante en todo el mundo a pesar de las numerosas intervenciones y
campañas realizadas para promover esta acción.
Según los informes existentes, la higiene de las manos, un componente esencial de la
prevención y el control de infecciones (IPC), a menudo es ignorada por los trabajadores
sanitarios, cómo trabajadores de cara al público, tanto en países desarrollados como en
desarrollo, con tasas de cumplimiento que a veces caen por debajo del 20%.
El hacinamiento de las instalaciones de atención médica (CAP/ Consultorios), despachos
municipales, u otros lugares de trabajo que no disponen del espacio suficiente, hacen
necesario un procedimiento eficaz de protección individual y de higiene de manos en el
entorno laboral.

Y es por ello que desde Ciutadans, queremos llevar esta moción un poco más allá, incluir
estos protocolos en los colegios e institutos de Premià de Dalt, ayudando a que los niños y
niñas crezcan ya con el hábito adquirido, sobre cómo, cuándo y porqué es necesario
lavarse las manos con jabón u otras soluciones hidroalcohólicas varias veces al día
(cuando entran en clase, antes y después del recreo, después de ir al aseo,…).Debemos
explicar a los niños y niñas por qué nuestras manos son ‘el transporte’ por dónde pueden
viajar gérmenes, virus y bacterias que transmiten enfermedades y, explicarles que con el
lavado de manos lo pueden evitar.
Debemos hacer un esfuerzo desde este Ayuntamiento para el cumplimiento de la agenda
2030 en su objetivo 3. Salud y bienestar, donde nos remarcan el siguiente punto:
3.3 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
De aquí a 2030 poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las
enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.
Y es por ello que Ciutadans, pedimos a través de esta moción que presentamos en este
pleno, el intento de poner fin a todo tipo de enfermedades transmisibles a través de las
manos, con la adopción de los siguientes acuerdos:
1.- Instalar en la entrada todo edificio público lo antes posible, a disposición de todos los
trabajadores y usuarios, dispensadores de geles hidroalcohólicos, con su señalización
pertinente, para una correcta limpieza de manos.
2.- Realizar una campaña de concienciación con la colaboración del CAP, del área de Salud
del ayuntamiento, de los comercios Locales y centros Educativos, dirigidos a la población
para remarcar, la importancia que tiene una buena higiene de manos y que resulta vital,
aprovechando que el pasado día 5 de mayo, fue el Día Mundial del Lavado de Manos
según la OMS, respaldada por el Canal Salut de la Generalitat de Catalunya y por el
Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.
3.- Transmitir los siguientes acuerdos en todos los medios de comunicación disponibles por
nuestro ayuntamiento.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=6154.0&endsAt=6
 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.

PRECS I PREGUNTES
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
8. PREGUNTES RELATIVES A EDUCACIÓ
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=6864.0&endsAt=7
9. PREGUNTES RELATIVES ALS CASALS D’ESTIU
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=7140.0&endsAt=7
10. PREGUNTA RELATIVA AL TANCAMENT DELS CONSULTORIS
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=7266.0&endsAt=7
11. PREGUNTES RELATIVES AL COMERÇ LOCAL
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=7332.0&endsAt=7
12. PREGUNTES RELATIVES ALS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ PER VIA D’URGÈNCIA
EN MOTIU DE LA COVID-19
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=7395.0&endsAt=7
13. PREGUNTA RELATIVA A LES MOCIONS SOBRE L’ENERGIA FOTOVOLTAICA QUE EL
GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM VA PRESENTAR EN EL PLE MUNICIPAL DEL MES DE FEBRER
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=7452.0&endsAt=7
14. PREC RELATIU A RÀDIO PREMIÀ DE DALT
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=7647.0&endsAt=7

15. PREC RELATIU A LA FONT QUE HI HA A LA PLAÇA JORDI PUJOL
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=7753.0&endsAt=7

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
16. PREC RELATIU A PERMETRE PREGUNTES CIUTADANES ALS PLENS TELEMÀTICS
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=7828.0&endsAt=7
17. PREC RELATIU A GARANTIR LA SEGURETAT DE LES PERSONES AL TRANSPORT I
L’ESPAI PÚBLIC
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=7936.0&endsAt=8
18. PREGUNTES RELATIVES A L’ATENCIÓ EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=8118.0&endsAt=8
19. PREGUNTES RELATIVES A LA COBERTURA DE LES NECESSITATS EDUCATIVES
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=8261.0&endsAt=8
20. PREGUNTES RELATIVES A LES PLACES RESIDENCIALS
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=8415.0&endsAt=8
21. PREGUNTES RELATIVES A L’ESPAI VERD DE CAN VILAR
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=8614.0&endsAt=8

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
22. PREGUNTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE SETEMBRE DE 2019

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=8696.0&endsAt=8
23. PREGUNTA RELATIVA AL ROMANENT DE L’AJUNTAMENT
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=8716.0&endsAt=8
24. PREGUNTES RELATIVES A LA DIADA DE SANT JORDI
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=8908.0&endsAt=8
25. PREGUNTES RELATIVES AL REPARTIMENT DE PLANTES I LLIBRES
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=8968.0&endsAt=9
26. PREGUNTES RELATIVES ALS VOLUNTARIS DE SERVEIS SOCIALS
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=9331.0&endsAt=9
27. PREGUNTES RELATIVES AL CONTROL MÈDIC DELS VOLUNTARIS
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=9454.0&endsAt=9
28. PREGUNTA RELATIVA AL REPARTIMENT D’ORDINADORS I TABLETS
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=9495.0&endsAt=9
29. PREC PER DECLARAR ENTITAT DE L’ANY ALS TREBALLADORS PÚBLICS I VOLUNTARIS
DE PREMIÀ DE DALT
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=9509.0&endsAt=9
30. PREC PER POSAR EN ELS PLENS MUNICIPALS UN PUNT DEDICAT EXCLUSIVAMENT A
LA COVID-19
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=9587.0&endsAt=9

31. PREC PER INCREMENTAR LA VIGILÀNCIA I EL COMPLIMENT DE LES MESURES DE
SEGURETAT I HIGIENE EN ELS COMERÇOS LOCALS
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae017227b04
a7c00c0?startAt=9640.0&endsAt=9

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent les
21’30 hores del dia 18 de maig 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

