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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- INFORME DE REGIDORIES
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=18.0&endsAt=861

ALCALDIA
2. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 4)
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=861.0&endsAt=87
 Sotmesa l’acta número 4 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels
presents sense esmenes.

3. DESPATX OFICIAL
La Sra. Secretària dona lectura del següent Decret:
“APROVACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE NOVES VIES PÚBLIQUES A L’ORDENANÇA
REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA, SOTA
CONTROL HORARI, DEL TERME MUNICIPAL DE PREMIÀ DE DALT
ANTECEDENTS
En data 10 d’abril de 2017, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària, va aprovar
inicialment l’Ordenança reguladora de l’estacionament limitat de vehicles a la via pública,
sota control horari, del terme municipal de Premià de Dalt.

En data 9 de juny de 2017, va esdevenir aprovada definitivament després que durant el
període d’exposició pública de 30 dies hàbils no s’hagués presentat cap al·legació.
En data 4 de juliol de 2017, el text íntegre de l’Ordenança esmentada va ser publicat al
BOPB.
En data 7 de juliol de 2017, per Decret d’Alcaldia es va aprovar la inclusió de noves vies a
l’ordenança, a l’apartat 3.2 Zona 2 Blava.
En data 29 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar la modificació de
l’Ordenança la inclusió de noves vies a l’ordenança reguladora de l’estacionament limitat
de vehicles a la via pública, sota control horari, del terme municipal de Premià de Dalt,
amb la inclusió d’un nou apartat 3.3 Zona 3 Blava i la inclusió de noves vies a l’apartat 3.2
Zona 2 Blava.
Vist l’informe tècnic de data 25 de juny de 2020, del Cap operatiu de la Policia Municipal,
Sr. José Maria Aguayo, en el qual es fa constar que caldria incloure a l’apartat 3.2 Zona 2
Blava de l’Ordenança les vies que s’especifiquen a continuació:
BARRI DE LA FLORESTA:
-

C/ Agudes

-

Plaça Catalunya

-

Ptge. Catalunya

-

C/ Garrotxa

-

C/ Joaquim Costa

-

C/ Marimon

-

C/ Matagalls

-

Camí del Mig (àmbit de La Floresta)

-

C/ Miguel de Cervantes

-

Trav. Miguel de Cervantes

-

C/ Miramar

-

C/ Pallars

-

C/ Puigmal

-

C/ Sant Antoni

-

C/ Sant Jeroni

-

C/ Selva

-

C/ Vallespir

-

C/ Pau Casals

-

Trav. Ronda Mistral

-

C/ Ronda Mistral

NORMATIVA
Vista la disposició addicional de l’Ordenança que estableix que l’Alcalde (o òrgan en qui
delegui) podrà, prèvia emissió dels oportuns informes tècnics preceptius i donant posterior
compte al Ple de la Corporació, modificar, ja sigui per ampliació o reducció, els dies, hores
i vies d’estacionament limitat, sense necessitat de procedir a la tramitació d’un expedient
de modificació de l’Ordenança.
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,
RESOLC
1. AMPLIAR el nombre de vies incloses a l’Ordenança reguladora de l’estacionament
limitat de vehicles a la via pública, sota control horari del terme municipal de
Premià de Dalt, les vies que s‘especifiquen a continuació, dins l’apartat 3.2 Zona 2
blava:
BARRI DE LA FLORESTA:
-

C/ Agudes

-

Plaça Catalunya

-

Ptge. Catalunya

-

C/ Garrotxa

-

C/ Joaquim Costa

-

C/ Marimon

-

C/ Matagalls

-

Camí del Mig (àmbit de La Floresta)

-

C/ Miguel de Cervantes

-

Trav. Miguel de Cervantes

-

C/ Miramar

-

C/ Pallars

-

C/ Puigmal

-

C/ Sant Antoni

-

C/ Sant Jeroni

-

C/ Selva

-

C/ Vallespir

-

C/ Pau Casals

-

Trav. Ronda Mistral

-

C/ Ronda Mistral

2. APROVAR el Text Refós de l’Ordenança Reguladora de l’estacionament limitat de
vehicles a la via pública, sota el control horari del terme municipal de Premià de
Dalt, el qual conté les modificacions aprovades en data 7 de juliol de 2017
(publicada al BOPB en data 19 de juliol de 2017) i en data 29 d’abril de 2019
(publicada al BOPB en data 17 de maig de 2019), més la nova proposta
d’ampliació, amb les vies que s’especifiquen en el punt anterior.
3. PUBLICAR al BOPB la modificació de l’article 3.2, amb l’ampliació de les vies
mencionades en el primer acord.
4. DONAR COMPTE al Ple, a la propera sessió que se celebri.”
La Sra. Secretària dona lectura del següent Decret:
“CORRECCIÓ DE L’ERRADA MATERIAL QUE APAREIX AL DECRET 2020DECR001104 DE
DATA 6 DE JULIOL DE 2020, RELATIU A LA INCLUSIÓ DE NOVES VIES PÚBLIQUES A
L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES A LA VIA
PÚBLICA, SOTA CONTROL HORARI, DEL TERME MUNICIPAL DE PREMIÀ DE DALT
ANTECEDENTS

En data 6 de juliol de 2020, mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 2020DECR001104 es va
aprovar la inclusió de noves vies públiques a l’Ordenança reguladora de l’estacionament
limitat de vehicles a la via pública, sota control horari, del terme municipal de Premià de
Dalt.
Vist que s’ha detectat que hi ha una errada material en els antecedents i en els punts
primer i tercer de la resolució, atès que on hi posa “dins l’apartat 3.2 Zona 2 blava” hi
hauria de dir “dins l’apartat 3.3 Zona 3 blava”.
NORMATIVA
Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre reguladora del règim jurídic de les
Administracions Públiques i el procediment administratiu comú, el qual estableix que “Les
administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes”.
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,
RESOLC
1. RECTIFICAR el Decret d’Alcaldia amb núm. 2020DECR001104, de data 6 de juliol de
2020, relatiu a la inclusió de noves vies públiques a l’Ordenança reguladora de
l’estacionament limitat de vehicles a la via pública, sota control horari, del terme
municipal de Premià de Dalt, de tal manera que tant a l’apartat dels antecedents,
com en els punts primer i tercer de la resolució, on hi consta “dins l’apartat 3.2
Zona 2 blava” hi consti “dins l’apartat 3.3 Zona 3 blava”.
2. INCLOURE en el Text Refós de l’Ordenança Reguladora de l’estacionament limitat
de vehicles a la via pública, sota el control horari del terme municipal de Premià de
Dalt, aprovat en data 6 de juliol de 2020, la correcció d’aquesta errada material.
3. DONAR COMPTE al Ple, a la propera sessió que se celebri.”
La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords:
“1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del 2 de juny de 2020, va acordar
modificar, amb efectes de 19 de juny de 2020, la jornada laboral de la treballadora
d’aquesta Corporació, Sra. Mònica Rodríguez Gallardo, per tal d’adaptar-la a la reducció

d’un terç de la jornada atorgada a la persona a la qual està substituint, Sra. Maria Rosario
Sánchez Paton, passant a ser la seva dedicació horària setmanal de 12,5 hores/setm. en
comptes de les actuals 37,5 hores/setm.
2. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 15 de juny de 2020, va
acordar transformar el contracte laboral d’interinitat, a temps parcial, subscrit el
dia 18 de juliol de 2016 amb la Sra. Esther Ortega Garcia i que va ser comunicat en
la mateixa data al Servei Públic d’Ocupació a través de l’aplicació contrat@ amb el
número d’identificador del contracte E-08-2016-1156141, en un contracte fix, amb
efectes del dia 1 de juliol de 2020.
3. Per decret d’Alcaldia de 23 de juny de 2020, s’ha resolt adscriure, amb efectes del 1
de juliol de 2020, a la treballadora d’aquesta Corporació, Sra. Elisenda Gummà
Bertran, al lloc de treball de coordinadora d’Ensenyament 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 30 de juny de 2020, va
acordar contractar, a l’empara del contracte d’obra o servei de durada
determinada, regulat per l’art. 15.1.a del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de
octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, a la
senyora Sandra Estévez Quevedo com administrativa per dur a terme les funcions
del personal administratiu addicional establertes en l’esmentat contracte
programa 2016-2019, prorrogat per enguany, per a la coordinació, la cooperació i
la col·laboració entre el Departament de Treball Afers Socials i Famílies i el Consell
Comarcal del Maresme, en matèria de serveis socials, amb una dedicació de 20,25
hores setmanals, des del l’1 de juliol al 31 de desembre de 2020, amb una
retribució bruta mensual de 1.217,12 € (sou base: 421,95€, millora: 629,48 € i
prorrata paga extra: 165,69 €).”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=876.0&endsAt=10

4. APROVACIÓ INICIAL DEL NOU REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM)
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“ANTECEDENTS
El 30 de setembre de 1985, el Ple de la Corporació va aprovar el Reglament Orgànic
Municipal. No obstant això, des d’aleshores la normativa ha canviat molt i, per aquest
motiu, es considera necessari elaborar un nou Reglament Orgànic Municipal.

En data 4 de juliol de 2020, mitjançant la resolució núm. 2020DECR001094, es va dictar un
decret d’Alcaldia d’inici de l’expedient d’aprovació, i en compliment de l’article 62 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS), es va resoldre constituir una Comissió d’Estudi encarregada de la
redacció del nou Reglament Orgànic Municipal.
La potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions Locals en els
articles 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local; 8.1.a)
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 i els articles 60 i següents del ROAS.
Vist el que estableixen els articles 22.2 d) i 49 de la LBRL, l’article 178 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 i el 63 del ROAS pel que fa a la tramitació del procediment d’aprovació de les
Ordenances Locals, indicant que la proposta del text normatiu s’ha de sotmetre a
aprovació inicial pel Ple; que una vegada adoptada l’aprovació inicial s’ha de sotmetre
l'expedient a informació pública i audiència dels interessats pel termini mínim de trenta
dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments; que posteriorment s’ha de
procedir a la resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentades dins de
termini i a la seva aprovació definitiva pel Ple; que en cas que no es presenti cap
reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació provisional s'entendrà elevat a definitiu,
sense necessitat d’ulterior acord de la Corporació, i que el Reglament no entrarà en vigor
fins que no s’hagi procedit a la publicació íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de la
Província.
Vista l’acta de la comissió d’estudi, de data 6 de juliol de 2020, en la que es va aprovar
per unanimitat l’esborrany del nou Reglament Orgànica Municipal.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria de la Corporació en data 8 de juliol de 2020 i
en virtut de les competències que em confereix l’art. 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 Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, proposo al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents
ACORDS:
1. APROVAR INICIALMENT el Reglament Orgànic Municipal, segons el redactat que
s’adjunta a aquesta proposta.
2. SOTMETRE l’esmentat Reglament a informació pública per a la formulació de
reclamacions i al·legacions, per un termini de TRENTA DIES HÀBILS, a través de la
inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
3. DETERMINAR que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública,
en cas de no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial del
Reglament esdevindrà a definitiva.
4. INDICAR que l’entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal, deixarà sense
efecte totes les normes municipals en vigor que regulin els conceptes que són
objecte d’aquest reglament, i tota la normativa d’igual o inferior rang, que s’oposi
al contingut formal o procediment del present reglament.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=1080.0&endsAt=3
 Sotmesa la proposta a votació, per 11 vots a favor (JUNTS i PSC), 5 vots en contra
(ERC-AM, regidor de la CRIDA el Sr. Carlos García Ábalos, i Cs), i 1 abstenció
(regidor de la CRIDA el Sr. Jaume Batlle de Castro) dels membres que integren la
Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA
5. APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE PREMIÀ DE DALT PER A L’ANY 2021
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“Atès que en data 18 de juny de de 2020 ha tingut entrada al RGE d’aquest ajuntament
amb número E2020005501 escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dels
Serveis Territorials a Barcelona de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual se’ns
emplaça per comunicar les festes locals pel 2021.
Vist el que estableix l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, en el qual s’indica que
de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret
177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per
Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis
respectius.

Vistes les competències que em van ser conferides, en virtut de la delegació d’alcaldia
d’aquest Ajuntament, mitjançant el Decret de data 31 d’octubre de 2019, proposo al Ple
de Corporació Local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- PROPOSAR que les festes locals de Premià de Dalt, per a l’any 2021, es fixin en
les dates següents:
FESTES LOCALS DE PREMIÀ DE DALT
a) Dia 24 de maig de 2021 - Segona Pasqua
b) Dia 29 de juny de 2021 – Sant Pere-Festa Major
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la consellera del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, per tal que puguin ésser fixades aquestes festes per l’Ordre
corresponent.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=3010.0&endsAt=3
 Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC, CRIDA i
Cs), dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat
dels presents.

MOCIONS
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL
6. MOCIÓ PERQUÈ ELS AJUNTAMENTS S’IMPLIQUIN ACTIVAMENT EN L’EDUCACIÓ
INCLUSIVA I ACORDIN LA CONTRACTACIÓ DE LA FIGURA D’UN VETLLADOR PER A LES
ESCOLES DE PRIMÀRIA DE PREMIÀ DE DALT
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“ARGUMENTACIÓ
A hores d’ara, la impressió és que l’educació inclusiva decreix. Decreix perquè no creixen
–més aviat estan absents– les polítiques de l’administració dirigides a promoure, finançar,
acompanyar i sostenir els amplis i sistèmics processos de millora escolar i innovació

educativa que requereix, sí o sí, el desenvolupament d’una educació inclusiva. Que la ratio
actual estigui entre 27-29 alumnes per classe, seria una prova més que els mitjans que hi
destinem no s’ajusten a allò que la inclusivitat reclamaria com a mínims imprescindibles.
Sense aquests processos, només es poden esperar projectes educatius inclusius però
incomplets, febles, i a la llarga, fallits. En bona part de famílies d’alumnes amb necessitats
educatives especials seduïts per unes lleis, i potser també per algunes xerrades, que els
prometien garantir els drets dels seus fills a una educació inclusiva i de qualitat, molts
d’ells se senten decebuts perquè la realitat n’és una altra. Potser l’escanyament d’un
estat, mesell davant les pressions dels poders econòmics europeus, que ha imposat
retallades brutals en sanitat, educació i cultura als governs autonòmics per complir els
dèficits permesos per la UE, en són la principal causa. Llavors, malgrat que no
correspongui a les autoritats locals fer front a les insuficients inversions dels governs, sí
que, com a representants directes de la ciutadania, estem obligats a
corresponsabilitzar-nos amb el dret a l’educació inclusiva i de qualitat que tenen els
nostres veïns. És per això que creiem exigible a la Generalitat que no bloquegi aquelles
accions dels governs locals encaminades a suplir les carències d’un finançament
insuficient en educació per fer possible allò que la Llei estableix com un dret.
En aquest sentit, es podria recordar als responsables del Departament d’Educació la
vehemència amb què el govern de la Generalitat ha denunciat el bloqueig del TC, com
ara la Llei de mesures urgents per l’emergència habitacional i la pobresa energètica, la
Llei d’Igualtat de gènere, la Llei del canvi climàtic, el cànon digital audiovisual, la Llei de
mesures fiscals i financeres del sector públic, els impostos als dipòsits bancaris, a les
centrals nuclears, etc., etc.
Convençuts que per coherència, no haurien d’actuar igual que aquells a qui denuncien,
vam planejar un pla local de suport als centres educatius, bo i saber que no era de la
nostra competència. Els deures estan fets, l’estudi acabat i els processos a seguir
concretats. Per la qual cosa, només resta que el govern de l’ajuntament de Premià de
Dalt mostri també la seva voluntat de fer-se seu aquest projecte en benefici de tots els
nens i nenes de Premià de Dalt i que a través del Pla educatiu d’entorn —o altres
alternatives que també hem explorat— financiï la contractació de vetlladors escolars
per a les escoles Marià Manent i Santa Anna. Nosaltres posem a disposició del govern la
feina feta, convençuts que sabran aprofitar aquesta oportunitat que ERC ha fet possible
L’institut presenta algunes dificultats afegides, que no vol dir que siguin insalvables, per la
qual cosa preferim implementar aquesta iniciativa a les escoles Marià Manent i Santa
Anna, i deixar per un moment posterior la possibilitat de plantejar-ho per a la secundària.
Segur que de l’experiència que en treurem, de fer-ho a primària, neixeran idees que
facilitaran adaptar el projecte a les especificitats de l’Institut Valerià Pujol. Pas a pas, però
sense aturar-nos.

Aquest govern ens va convidar a fer propostes concretes, al·legant que tot i no haver estat
convidats a participar de la ponència dels pressupostos municipals per a l’any 2020, ens
obrien les portes a la presentació d’iniciatives concretes, perquè entenien que els
pressupostos són un organisme viu susceptible de ser modificat sempre que l’interès
d’algun projecte mereixés fer-ho. Nosaltres creiem que fer possible i compatible, amb la
totalitat de l’alumnat, que l’escola sigui realment inclusiva per a aquells nens amb
necessitats educatives especials, mereix tots els esforços de què siguem capaços. És per
això que reafirmem el nostre convenciment en què la proposta serà ben rebuda i que no
dubtaran a seure per concretar la manera d’implementar-la com més aviat millor.
PER AIXÒ, SOL·LICITEM
Que tingueu a bé considerar la possibilitat que l’ajuntament de Premià de Dalt pugui
contractar a càrrec dels seus pressupostos d’educació vetlladors que donin suport als
equips de docents per tal d’oferir a tots els alumnes les mateixes oportunitats
d’aprenentatge i la plena inclusió i integració dels alumnes amb necessitats d’atencions
específiques d’una forma individualitzada dins l’aula, facilitant-los l’aprenentatge dels
continguts curriculars, el seu desenvolupament personal i la seva incorporació a la
societat.
La contractació es faria, sempre en primera instància, de la borsa de treball del
Departament d’Ensenyament o en el seu defecte amb personal qualificat segons les
necessitats dels receptors de les ajudes.
La nostra voluntat és la d’augmentar els recursos de suport per a l’escolarització de
l’alumnat amb necessitats educatives especials en entorns ordinaris, amb la qual cosa
faríem realitat allò que la llei es compromet a garantir i, alhora, flexibilitzar la coordinació
entre administracions per a facilitar l’atenció integral d’aquest l’alumnat durant
l’escolaritat i en la transició a la vida adulta.
Al capdavall, del que es tracta és que la burocràcia, la rigidesa de la legislació, les normes i
els protocols d’actuació establerts no deixin buits de contingut els textos legals,
perjudicant aquells a qui la llei pretenia protegir d’una manera especial.
Però a més a més, cal tenir en compte que l’ajut benficia a tota la comunitat educativa,
perquè el professor o professora que està al capdavant del grup classe difícilment pot
oferir a l’alumne amb necessitats educatives especials la dedicació que mereix, sense
desatendre en certa manera la resta de companys; una altra opció per no desatendre el
grup classe i alhora fer real la inclusió dels alumnes amb NEE implicaria adaptar el ritme o
el nivell per tal que ningú no es quedés despenjat, ni se sentís exclòs. Totes dues solucions
són injustes, per a uns o per a altres i, per tant, gens aconsellables.
Aquest govern fa gala de gestionar un ajuntament sanejat econòmicament. L’absència de
números vermells no és cap valor en sí mateix, si alhora no atenem convenientment les

necessitats de les persones, que és allò que dóna sentit a l’acció de govern local.
Altrament, una bona economia és la millor base per implementar polítiques inclusives,
d’atenció a la diversitat i que garanteixin la igualtat d’oportunitats per a tothom i, per
tant, aquesta salut financera ens ha d’ajudar a tirar endavant projectes com aquest.
Creiem que és una magnífica oportunitat de demostrar el nostre compromís en l’educació
dels nostres joves i amb la igualtat.
Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques, en la
seva funció d’agent impulsor de la consciència en matèria de drets i contra la segregació,
el ple acorda, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana-Acord Municipal:
PRIMER i ACORD ÚNIC:
Estudiar la possibilitat de dotar a càrrec dels pressupostos municipals d’una plaça de
vetllador/a per a les escoles d’infantil i primària (Marià Manent i Santa Anna de Premià
de Dalt), per tal d’oferir una millor atenció als alumnes amb necessitats educatives
especials i amb funcions de suport per a treballar la inclusivitat i la coordinació entre els
equips docents a les llars d’infants municipals i a les escoles d’infantil i primària del
municipi.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=3070.0&endsAt=4
 Sotmesa la moció a votació, per 5 vots a favor (ERC-AM i CRIDA), i 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.
7. MOCIÓ PER L’EQUITAT DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS D’APRENENTATGE A
TRAVÉS DEL PROJECTE DEL PASSAPORT EDUNAUTA, EN EL MARC DE L’EDUCACIÓ 360
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“Ha de ser una obsessió de les administracions, també de la local malgrat no en tingui
transferides les competències, generar més i millors oportunitats educatives per a tothom.
Sobretot amb l’objectiu de reduir les evidents desigualtats que s’evidencien de manera
més acusada en tot allò que hi ha més enllà del sistema educatiu.
Ja és acceptat per la comunitat, que l’educació no es pot considerar únicament els
coneixements que s’imparteixen dins els centres educatius. Entenem avui que el concepte
d’educació inclou també tots aquells aprenentatges que tenen com a escenari el municipi
en la seva complexitat i riquesa. Estaríem parlant d’activitats extraescolars, vacances,

temps de lectura, viatges en famíla, activitats esportives, esplais, tallers, etc. De tot
aquests aprenentatges se’n beneficien de manera desigual els nostres nens i joves.
Sovint les desigualtats socials acaben convertint-se en desigualtats educatives, que des de
l’àmbit local podem contribuir a corregir. La qüestió és que ens hauríem de prendre com
una obligació la promoció d’una educació de qualitat per a tothom.
De retruc, de totes les accions que emprenguem en aquest sentit, n’obtindrem una
societat més formada, més empoderada, més crítica i amb més cohesió social. La qual
cosa vol dir que estarem construint una societat més preparada per encarar un futur que
canvia a un ritme difícil d’adaptar-s’hi.
Per sort, Catalunya és un país ric en associacionisme. Comptem amb una gran riquesa
d’agents compromesos amb l’educació (AMPAs, clubs esportius, caus, esplais, etc), que si
sabem connectar-los i coordinar els objectius que tots ells comparteixen, generaran una
potencia educatiu impressionant. Els ajuntaments hem d’esdevenir els generadors
principals perquè aquestes sinèrgies, que han de vincular sectors i agents diversos, siguin
possibles. Hem de crear xarxa (institut-família-casal-teatre- esplai-…).
No estem inventant res, estem parlant de l’educació 360 com a estratègia municipal,
perquè hem constatat que l’àmbit local és l’espai idoni per desenvolupar aquesta
estratègia. Per sintetitzar el que és això de l’Aliança Educació 360, podríem dir que és
l’impuls d’ecosistemes educatius que despleguin mesures per garantir l’accés en igualtat
de condicions a activitats extraescolars de tots els nens i nenes del municipi. Entenent que
l’educació es dóna a tot arreu i durant tot el dia.
Som conscients que no podem pretendre implementar totes les propostes desenvolupades
col·lectivament per professionals, tècnics, polítics, comunitats docents, entitats
socioeducatives i culturals. Hem de ser realistes si volem reeixir en els objectius. Abans de
córrer haurem de fer un primer pas i després en viondran uns altres.
Aquesta moció pretén ser la guspira que posi en marxa el mecanisme d’una manera, fàcil,
divertida i engrescadora per joves i adults. Tot i així, no podem iniciar el joc si primer no
n’hem delimitat el terreny, redactat les regles, format els equips, parlat amb els
entrenadors i analitzat en quina lliga ens toca jugar d’entrada. Per això, prèviament a
l’acord (4.) que és la concreció que nosaltres proposem com el primer pas, entenem que és
necessari fer una diagnosi de la nostra realitat, comprometre els agents a través d’un
pacte i fer una relació dels recursos que disposem a dia d’avui (aquests tres aspectes
quedarien descrits en les acords 1, 2 i 3).
El Passaport Edunauta es basa en la creació d’oportunitats educatives i d’acreditació (a
través d’un passaport) i reconeixement social d’aprenentatge fora escola —que no
exclogui cap nen o nena per qüestions socioeconòmiques o altres— amb la col·laboració i
el compromís dels agents educadors del municipi que vulguin sumar-s’hi. Entre els quals,

nosaltres creiem que l’ajuntament i les escoles n’han de ser els principals promotors i
catalitzadors. I n’hauran de liderar les connexions necessàries entre els diferents agents
per elaborar una agenda d’activitats a l’abast de tots els nens i nenes.
ACORDS:
1. Compromís d’establir un mecanisme de diagnosi exhaustiu de la realitat educativa de
Premià de Dalt on hi participin tots els agents de la comunitat implicats.
2. Signar un pacte local per l’educació 360 que dibuixi les línies estratègiques i les
prioritats que el conjunt d’agents del municipi comparteixen.
3. Elaborar un mapa que incorpori el conjunt de recursos educatius existents al municipi —
públics i comunitaris— perquè tothom en tingui una visió global i poguem augmentar
l’oferta per allà on s’observin més mancances. I dibuixar uns itineraris a través de
cadascuna de les destinacions d’aprenentatge (esplai, museu, biblioteca, poblat ibèric,
clubs esportius, casals, teatre,...).
Un cop assolits aquests objectius,
4. Implementar el projecte Passaport Edunauta, per promoure la creació d’oportunitats
educatives i d’acreditació i reconeixement social d’aprenentatges fora de l’escola, per a
infants de 3 a 12 anys, aprofitant la potència educativa que haurem assolit un cop
consolidats els punts 1, 2 i 3 d’aquests acords.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=4980.0&endsAt=6
 A proposta d’ALCALDIA, s’acorda DEIXAR SOBRE LA TAULA la present moció.
8. MOCIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L’ÚS DE LA BICICLETA COM A VEHICLE DE MOBILITAT
PERSONAL EN L’ÀMBIT MUNICIPAL I SUPRAMUNICIPAL
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“La pandèmia del coronavirus redueix les emissions de CO₂ al Maresme al voltant del
30% ”, és el títol d’un article escrit per Jordi Bonet, Tècnic en Canvi Climàtic del CCM,
publicat pel Consell Comarcal del Maresme. https://www.ccmaresme.cat/lapandemia-del-coronavirus-redueix-les-emissions-de-co2-al-maresme-al-voltant-del30-2/.
Aquestes dades es deuen a una reducció dràstica de la mobilitat local, reducció del
consum d’energia elèctrica, reducció del consum, i una reducció dràstica de la

mobilitat aèria. En concret, pel que fa a la mobilitat local, la principal empresa
d'emmagatzematge i distribució de productes petrolífers a Espanya (CLH), ha calculat
una baixada del consum del voltant del 70%. Sabem que el 28% de les emissions de
CO₂ a Catalunya procedeixen del transport. Al Maresme aquesta xifra s'eleva al 30%
al no tenir en el seu territori grans emissors com podrien ser cimenteres, refineries o
indústria pesant. Si tenim en compte que aquesta situació de reducció de la mobilitat
ha durat 4 mesos aproximadament (2 mesos de confinament + 2 mesos de
recuperació progressiva), podem calcular que la reducció de les emissions serà d’un
21% en aquest període i serà d’entre un 4-5 %del total en còmput anual.
El desconfinament ha de servir per fer evident que la bicicleta és un mitjà de mobilitat
personal ideal per poder desplaçar-se, no només per dins de Premià de Dalt, sinó
també per desplaçaments de curt radi, siguin per anar a treballar, fer gestions,
escolars, lleure, ...
Les vies ciclistes temporals són una solució senzilla i adequada per permetre als
ciclistes desplaçar-se amb seguretat creant nous carrils per a bicicletes i ampliant les
vies ciclistes existents.
Cal promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport (entre els ciclistes no
habituals), no només pels beneficis de la salut en si mateixa, sinó també per fer una
aposta clara per una mobilitat més sostenible, sense emissions contaminants.
És per tot ho anteriorment exposat i per tal d’oferir les condicions més atractives i
segures per als usuaris que sol·licitem al Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, els
següents acords:
1. Estudiar la creació d’una xarxa de vies ciclistes per a desplaçaments segurs,

carrils bici reals i vies on les bicicletes tinguin una prioritat real.
2. Estudiar una proposta mancomunada amb els municipis del nostre entorn per

implementar sistemes de bicicletes públics en xarxa, així com iniciar un estudi
de viabilitat i de mobilitat d’un servei de bicicleta compartida que contempli
els municipis de Premià de Mar, Premià de Dalt, El Masnou, Teià, Vilassar de
Mar, Vilassar de Dalt i Cabrera.
3. Reforçar la seguretat dels escolars en bicicleta mitjançat desenvolupament de

vies ciclistes temporals.

4. Implementar aquesta proposta en sessions formatives d’1 a 2 hores gratuïtes

amb un instructor experimentat, per a usuaris, individualment o en petit grup,
per aprendre a circular amb seguretat, seguretat viària, manteniment bàsic de
la bicicleta, etc.”
 Per unanimitat dels presents, s’acorda retirar els punts número 3 i 4 de la moció,
passant a tenir la moció el redactat que es transcriu a continuació:
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“La pandèmia del coronavirus redueix les emissions de CO₂ al Maresme al voltant del
30% ”, és el títol d’un article escrit per Jordi Bonet, Tècnic en Canvi Climàtic del CCM,
publicat pel Consell Comarcal del Maresme. https://www.ccmaresme.cat/lapandemia-del-coronavirus-redueix-les-emissions-de-co2-al-maresme-al-voltant-del30-2/
Aquestes dades es deuen a una reducció dràstica de la mobilitat local, reducció del
consum d’energia elèctrica, reducció del consum, i una reducció dràstica de la
mobilitat aèria. En concret, pel que fa a la mobilitat local, la principal empresa
d'emmagatzematge i distribució de productes petrolífers a Espanya (CLH), ha calculat
una baixada del consum del voltant del 70%. Sabem que el 28% de les emissions de
CO₂ a Catalunya procedeixen del transport. Al Maresme aquesta xifra s'eleva al 30%
al no tenir en el seu territori grans emissors com podrien ser cimenteres, refineries o
indústria pesant. Si tenim en compte que aquesta situació de reducció de la mobilitat
ha durat 4 mesos aproximadament (2 mesos de confinament + 2 mesos de
recuperació progressiva), podem calcular que la reducció de les emissions serà d’un
21% en aquest període i serà d’entre un 4-5 %del total en còmput anual.
El desconfinament ha de servir per fer evident que la bicicleta és un mitjà de mobilitat
personal ideal per poder desplaçar-se, no només per dins de Premià de Dalt, sinó
també per desplaçaments de curt radi, siguin per anar a treballar, fer gestions,
escolars, lleure, ...
Les vies ciclistes temporals són una solució senzilla i adequada per permetre als
ciclistes desplaçar-se amb seguretat creant nous carrils per a bicicletes i ampliant les
vies ciclistes existents.
Cal promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport (entre els ciclistes no

habituals), no només pels beneficis de la salut en si mateixa, sinó també per fer una
aposta clara per una mobilitat més sostenible, sense emissions contaminants.
És per tot ho anteriorment exposat i per tal d’oferir les condicions més atractives i
segures per als usuaris que sol·licitem al Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, els
següents acords:
1. Estudiar la creació d’una xarxa de vies ciclistes per a desplaçaments segurs,

carrils bici reals i vies on les bicicletes tinguin una prioritat real.
2. Estudiar una proposta mancomunada amb els municipis del nostre entorn per

implementar sistemes de bicicletes públics en xarxa, així com iniciar un estudi
de viabilitat i de mobilitat d’un servei de bicicleta compartida que contempli
els municipis de Premià de Mar, Premià de Dalt, El Masnou, Teià, Vilassar de
Mar, Vilassar de Dalt i Cabrera.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=6140.0&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.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CRIDA PREMIÀ DE DALT
9. MOCIÓ PER A FOMENTAR I FACILITAR LA MOBILITAT DE VIANANTS I VEHICLES NO
CONTAMINANTS
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“Amb els anys i el progressiu creixement de l’ús del cotxe, hem anat oblidant que el
vianant hauria de tenir sempre la prioritat al carrer; a la fi, tots som vianants.
Tanmateix, amb el confinament, hem recuperat la consciència de què és viure en entorns
amables, sense cotxes i sense contaminació de l’aire ni acústica.
Anar a peu és una activitat quotidiana molt beneficiosa per la nostra salut i, a la vegada,
la manera de desplaçar-nos més econòmica, eficient, equitativa i no contaminant. És el

mitjà, en l’àmbit de la mobilitat, més democràtic i en comparteix els valors: la llibertat,
l’equitat, el respecte i la tolerància, la participació i el pluralisme.
Passos de vianants amb rampes, encaminaments per a persones amb discapacitat visual,
carrers de plataforma única, voreres amples, etc. garanteixen la mobilitat en general i,
especialment, de les persones grans, que poden patir més vulnerabilitat com a usuàries de
la via pública amb unes necessitats específiques relacionades amb l’edat.
Tot i això, més enllà de considerar els carrers únicament com unes vies de comunicació
entre un lloc i un altre, ens cal un nou enfocament que redefineixi el carrer com un espai
de socialització, de creació de llaços entre el veïnat i d’enfortiment de la vida social i
comunitària.
En aquest sentit, a Premià de Dalt hi ha molta feina a fer (posem només alguns exemples):
Voreres intransitables, estretes, amb obstacles o en mal estat: Torrent de la Bòvila,
carrer Puigmal, Torrent Santa Anna, pas que comunica Ajuntament amb Sorli,
accessos a Ajuntament i passatge Teixidores, carrer Josep M. De Segarra, carrer
Torres i Bages, ctra. a Premià de Mar...)
Carrers sense arbres i sense ombra: Riereta, entre ctra. Sis Pobles i autopista; ptge.
Llançadora, carrer Montseny i la major part del barri de la Floresta, tram final ctra.
d’Enllaç (l’arbrat és ornamental però no fa ombra), Torrent Malet i la major part
del barri del Remei...
Paral·lelament, per a configurar una ciutat orientada al vianant, més segura i còmoda, cal
promoure l’ús dels vehicles no contaminants i, especialment, de la bicicleta per a substituir
progressivament els vehicles contaminants.
Promoure la mobilitat a peu és una estratègia que transcendeix les pròpies polítiques de
mobilitat i forma part d’una visió global de desenvolupament urbà on la infraestructura i
l’espai públic estan al servei de la persona.
Per tot això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
1r. Sobre la mobilitat dels vianants:
a)

Augmentar la superfície viària adreçada als i les vianants eixamplant voreres,
creant illes de vianants i zones de prioritat invertida.

b)

Fer un estudi d’itineraris de mobilitat a peu per a connectar nuclis urbans i accedir
als centres d’interès del municipi (centres educatius, esportius, comercials, socials,
administratius, culturals, etc.), per a què siguin coherents, segurs i còmodes.

c)

Millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques que impedeixen la
mobilitat dels vianants, i, especialment, de qui té dificultats per moure’s o ho ha de
fer en cadira de rodes o amb cotxets.

d)

Crear itineraris per a la mainada i joventut que afavoreixin la seva mobilitat a peu
o en bicicleta a l’hora d’anar a l’escola, i facin del municipi un entorn urbà més
segur, tranquil i confortable.

e)

Tenir cura de l’estat de les voreres per a evitar accidents, i facilitar la mobilitat
especialment de les persones grans o amb diversitat funcional.

f)

Dotar els carrers i els parcs d’arbres per a generar ombra i reduir la temperatura.

g)

Instal·lar bancs al carrer, estudiant-ne la situació (localització i distància entre
bancs) per al seu ús, especialment, per part de les persones grans, tant per a
facilitar el passeig com l’espera davant equipaments, oficines, comerços...

h)

Estudiar la manera de naturalitzar els carrers, creant una xarxa d’itineraris verds
que connectin els diversos espais i parcs verds del municipi.

2n. Sobre la mobilitat de les bicicletes i els patinets:
a)

Fomentar la utilització de la bicicleta com a vehicle urbà i no només com a element
esportiu o de lleure.

b)

Ampliar la xarxa de carrils bici per a fomentar l’ús de la bicicleta, connectant els
punts de referència del municipi.

c)

Instal·lar aparcaments i millorar la senyalització de les vies per a bicicletes,
sobretot en els punts de confluència amb el bus, ja que contribueix a ordenar la
mobilitat i millorar la seguretat col·lectiva.

d)

Crear carrils bici intermunicipals per a fomentar la bicicleta com a mitjà de
transport urbà i interurbà.

e)

Incorporar la bicicleta a la flota de vehicles dels diferents serveis de l’Administració
municipal.

3r. Publicar i difondre activament aquests acords a través de tots els mitjans municipals.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=6792.0&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.

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
10. MOCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DE PISTOLES ELÈCTRIQUES COM A DOTACIÓ
REGLAMENTÀRIA PER A LA POLICIA LOCAL DE PREMIÀ DE DALT
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“La seguridad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debe ser una prioridad
compartida entre todas las Administraciones, y su equipamiento es una parte
fundamental para que esta máxima se cumpla. Creemos que es fundamental que la
Policía Local de este municipio goce del mejor equipamiento y de todas las posibilidades
tecnológicas que existen actualmente para que hagan frente, de la manera más segura y
en base al protocolo existente, a las actuaciones que deban acometer. En ocasiones, el uso
del arma de fuego puede suponer un riesgo mortal, y son muchos los agentes que piden
que se incluya entre la dotación reglamentaria las pistolas tipo Taser.
Con estas armas dispondrían de un elemento adicional para modular la respuesta ante los
posibles delincuentes, reduciendo el riesgo de una forma proporcionada y segura para
todos. Después de años de estudios del arma inicial, hicieron que este tipo de armas se
fuesen perfeccionando hasta conseguir modelos más reducidos y que consiguiesen
detener a individuos altamente agresivos al interferir en sus sistemas nerviosos,
sensoriales y motores consiguiendo desarrollar el arma incapacitante de baja letalidad
más empleada en el mundo en la actualidad, lo que se consigue enviando mediante varios
cables una serie de impulsos eléctricos de alto voltaje, bajo amperaje y corta duración que
interfieren en las señales eléctricas de las fibras nerviosas impidiendo cualquier intento
voluntario de realizar movimientos con los brazos, piernas, manos, etc. tales como
empuñar o manejar un arma, saltar o golpear.
La pistola tipo Taser proporciona una corriente entre 2,01 y 3,6 mA, muy por debajo de lo
que resulta letal para una persona sana, provocan contracción muscular generalizada que
induce a una parálisis temporal.
Para reforzar la seguridad de su uso, desde Ciudadanos consideramos que la mejor opción
es que los dispositivos con los que cuenten los agentes estén integrados por una cámara
que grabara en todo momento la actuación en que se haga uso de ellos, esto permitiría
reproducir cualquiera de estas actuaciones posteriormente. Son cada vez más las policías
de todo el mundo que dotan a sus agentes de este tipo de armas no letales existiendo
actualmente más de 16.010 unidades policiales de 100 países de todo el mundo que hacen
uso diario de una cifra superior a las 530.000 pistolas tipo Taser.
De ellas, más de 3.500 agencias policiales tienen este tipo de arma de dotación individual
para todos y cada uno de los agentes. Entre los países de Europa que lo utilizan están:
Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Finlandia, Polonia, Dinamarca, Suecia,
Holanda, Lituania, Andorra, Eslovenia, Austria, Irlanda y Grecia.

En España aunque existen, su uso es más aislado en comparación con otros países de
nuestro entorno cercano, pero ya está permitido en más de 200 municipios especialmente
en Canarias, Andalucía, Murcia Valencia y Cataluña. Sumándose cuerpos como los Mossos
d’Esquadra, la Ertzaintza o más recientemente la Policía Nacional. Los sindicatos
policiales, y también los de funcionarios de prisiones, llevan años reclamando la
generalización de este dispositivo para proteger a los agentes y a los ciudadanos en
intervenciones en las que el uso de armas de fuego es desproporcionado y el uso de la
defensa es insuficiente además de arriesgado.
Desde Ciutadans presentamos esta moción, para dar apoyo a nuestra policía local, para
que disponga de la tecnología necesaria, para la protección de nuestros vecinos y también
para ellos mismos, ya que actualmente la plantilla de la policía local no está completa, y
muchas veces tienen que ir un agente armado con un agente en prácticas, y eso conlleva
la peligrosidad de los agentes para poder actuar ante una situación de riesgo.
Es por ello que, desde el Grupo Municipal de CS Premià de Dalt, solicitamos al Pleno de la
Corporación que adopte el siguiente:
ACUERDO
1. Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Premià de Dalt, que solicite cuantos
informes sean necesarios para valorar la necesidad e idoneidad de adquirir dicho material,
sin esperar a que los índices de delincuencia suban, para que se inicie el trámite de
adquisición, previo informe de Policía Local que detalle tipo y modelo, así como cantidad
de unidades necesarias.
2. Instar al Equipo de Gobierno, que en dichos informes se valore la necesidad de realizar
un curso de formación presencial para todos los agentes que vayan a hacer uso de esta
dotación, que les capacite y garantice el buen uso de este tipo de herramientas.
3. Comunicar el acuerdo de esta moción presentada por Ciutadans Premià de Dalt, al
cuerpo de la Policía local de Premià de Dalt , al sindicato CSIF Premià de Dalt, a la ABP del
Mossos d'Esquadra de Premià de Mar y al Departament d'Interior de la Generalitat de
Catalunya.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=7495.0&endsAt=8
 Sotmesa la moció a votació, per 1 vot a favor (Cs), i 16 vots en contra (JUNTS, ERCAM, PSC i CRIDA) dels membres que integren la Corporació.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.

11. MOCIÓ PER A QUE PREMIÀ DE DALT SIGUI MUNICIPI AMIGABLE PER A PERSONES
AMB ALZHEIMER
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“La enfermedad de Alzheimer (EA) se ha convertido en un gran problema de salud en todo
el mundo. En España, Se calcula que, en estos momentos, el 10% de los mayores de 65
años y un tercio de las personas que tienen 85 años o más, padecen algún tipo de
demencia. Esta prevalencia puede llegar al 50% en mayores de 90 años, según datos de la
Fundación Pasqual Maragall. Si pasamos estos datos a Premià de Dalt, tenemos
aproximadamente más 250 personas que pueden estar padeciendo esta demencia, y no
tenemos total constancia. Una de sus características hace que el problema sea también un
grave problema social. La EA es degenerativa y de evolución progresiva, y es la
enfermedad crónica que provoca una mayor dependencia. Por lo tanto, afecta a la vida
diaria de las familias y los cuidadores de los enfermos, y se calcula que para el año 2050
estas cifras se pueden duplicar, debido a la longevidad de la actual sociedad.
Actualmente existen Asociaciones de Familiares de enfermos de Alzheimer por toda
Cataluña que se encargan de la atención de sus familiares, con todo lo que conlleva cuidar
de una persona con degeneración





Contrae una gran carga física y psíquica.
Se responsabiliza de la vida de la persona enferma: medicación, higiene, cuidados,
alimentación, etc.
Va perdiendo paulatinamente su independencia, porque la persona enferma cada
vez le absorbe más.
Se desatiende a sí misma: no toma el tiempo libre necesario para su ocio,
abandona sus aficiones, no sale con sus amistades, etc. y puede acabar
paralizando, durante largos años, su proyecto vital.

Con el objetivo de facilitar la vida tanto a familiares como al propio enfermo, desde
Ciutadans proponemos un pequeño gesto, y ojalá que no sea único, y que puede ser de
gran ayuda. La compra de las Pulseras identificativas con Código QR, por parte del
Ayuntamiento al cuerpo de los Mossos d’Esquadra, ya que tienen un convenio de
colaboración con la FAFAC (Federació d’associacions de Familiars Malalts d’Alzheimer de
Catalunya). Esta pulsera ayuda a identificar al enfermo perdido o desorientado, a través
de cualquier dispositivo móvil, y contiene información de contacto y otros datos de interés
de la persona afectada, con un fácil gesto, cómo es el de escanear al código QR.

En esta época de pandemia del COVID-19, cuidar una persona con Alzheimer durante el
confinamiento tiene su problemática, debido a que las personas con deterioro cognitivo
leve o con demencia, por sus características, pueden tener más dificultades para
adaptarse a esta situación porque son personas que están acostumbrados a la rutina
diaria, y ver que, en sus paseos, no encuentran a ciertas personas, o comercios cerrados
les puede ser difícil de entender. Los cambios en las actividades diarias no les son
beneficiosos y por eso pueden estar más desorientados en sus paseos, y de ahí la
importancia de que el enfermo pueda tener una pulsera identificativa, durante esta
pandemia y por su puesto a lo largo de su vida.
El primer filtro para detectar a vecinos que padecen esta enfermedad, debe ser el CAP,
que podrá hablar con la familia para recomendarles que adquieran dicha pulsera, para su
mayor tranquilidad.
Después debe estar el departamento de servicios sociales atento a este tipo de personas
tan dependientes, creando una red de resiliencia, entre vecinos y comerciantes para
controlar todo movimiento de estas personas, para que se encuentren seguros en su
barrio.
Es por todo lo anterior, con el objetivo de mejorar la vida de las familias y de las personas
con esta enfermedad, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) al Ayuntamiento de Premià de
Dalt, propone al Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes, acuerdos:
PRIMERO. El área Básica de Salud realizará una estimación de las personas que sufren
Alzheimer en el municipio a partir de los datos médicos de que ya dispone, y de las que se
extraigan de las entrevistas realizadas a personas mayores de 80 años de Premià de Dalt
en el marco del programa ‘Els Serveis més a prop’ de la Diputación de Barcelona.

SEGUNDO. El Ayuntamiento hará una campaña informativa porque las personas vecinas
que quieran este servicio de pulsera identificativa se pongan en contacto con el CAP y que
este
lo
gestione
con
los
Mossos
d'Esquadra
y
la
FAFAC.

TERCERO. El Ayuntamiento de Premià de Dalt destinará los recursos económicos
necesarios para que las familias que soliciten la pulsera con QR y obtengan el visto y
aprobado de los profesionales sanitarios del CAP, la dispongan de forma gratuita.
CUARTO: Publicar los acuerdos de la moción en los medios de comunicación municipales.
QUINTO. Estudiar desde las concejalías de Gent Gran, Salut y Benestar Social i Familia, la
implementación de nuevas acciones amigables con la demencia para que en un futuro
Premià de Dalt pueda ser declarado ‘Municipio amigable con la gente mayor’.

SEXTO. Dar traslado de los acuerdos logrados a l’Espai Respir, Llar d’Avis El Carme, a
l’Associació de la Gent Gran, al Casal d’Avis Santa Anna, a los consultorios médicos de
Premià de Dalt, al CAP de Premià de Mar, a la Policía Local de Premià de Dalt, a l’ABP de
Premià de Mar y a la FAFAC.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=8250.0&endsAt=8
 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.

PRECS I PREGUNTES
PREC I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
12. PREGUNTES RELATIVES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EXTRAORDINÀRIA DEL
PASSAT 23 DE JUNY DE 2020
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=8695.0&endsAt=9
13. PREGUNTES RELATIVES A LA FESTA DE FINAL DE CURS
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=9037.0&endsAt=9
14. PREGUNTES RELATIVES ALS AJUTS AL TEIXIT EMPRESARIAL
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=9143.0&endsAt=9
15. PREC RELATIU AL PARC DE CAN COSTA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=9245.0&endsAt=9
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT

16. PREGUNTA RELATIVA A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA EN SALUT
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=9305.0&endsAt=9
17. PREGUNTES RELATIVES A L’ATENCIÓ CIUTADANA DAVANT LA PANDÈMIA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=9370.0&endsAt=9
18. PREGUNTA RELATIVA AL SUPORT DEL CONSORCI LOCALRET
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=9493.0&endsAt=9
19. PREGUNTA RELATIVA A LA PREVISIÓ I PREVENCIÓ DE REBROTS
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=9573.0&endsAt=9
20. PREGUNTA RELATIVA A L’ATENCIÓ A INFANTS I JOVES
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=9620.0&endsAt=9
21. PREGUNTA RELATIVA A L’ANTIC AJUNTAMENT
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=9821.0&endsAt=9

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
22. PREGUNTES RELATIVES ALS REBROTS DE LA COVID-19
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=9923.0&endsAt=9
23. PREGUNTA RELATIVA A L’APARCAMENT AL BARRI DE LA FLORESTA I CAN VILAR
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=9951.0&endsAt=1

24. PREGUNTA RELATIVA A LA ZONA BLAVA AL BARRI DE LA FLORESTA I CAN VILAR
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=10012.0&endsAt=
25. PREGUNTES RELATIVES A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=10072.0&endsAt=
26. PREC RELATIU A LA COL·LOCACIÓ D’UN MIRALL A L’ENCREUAMENT DELS CARRERS
JOAQUIM COSTA I SANT JERONI
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=10146.0&endsAt=
27. PREC RELATIU AL WEB MUNICIPAL
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff808081711792ae01735254f
41e016b?startAt=10174.0&endsAt=

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent les
22 hores del dia 20 de juliol 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

