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



 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
1.- INFORME DE REGIDORIES.- 
 
 

ALCALDIA 
 
2.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (actes núm. 8, 9 i 10).- 
 
3.- Despatx Oficial.-- 
 
4.- Sorteig dels membres de les meses electorals per a les Eleccions Autonòmiques del                  

dia 14 de febrer de 2021.- 
 
 
CULTURA 
 
5.- Aprovació inicial del Reglament regulador de la gestió documental de l’Ajuntament de 
Premià de Dalt.- 
 
 
PROMOCIÓ DE LA VILA 
 
6.- Aprovació inicial del canvi d’ubicació del mercat de venda no sedentària de Premià de 
Dalt, a efectes d’instal·lar-lo a la Petanca del Barri Santa Anna-Tió, a la Ctra. de Vilassar 
núm. 32.- 
 
 
MOCIONS 
 
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS PER PREMIÀ DE DALT/NOU 
IMPULS, PSC, ERC-AM I LA CRIDA 
 
7.- Moció en defensa de la unitat de la llengua catalana.- 
 
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS PER PREMIÀ DE DALT/NOU 
IMPULS I PSC 
 
8.- Moció de suport a la petició dels Consells Esportius de Catalunya per declarar 
l’activitat física “Bé essencial”.- 
 
 



 

 

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS 

9.- Moció per a rebutjar la discriminació lingüística de l’espanyol a Catalunya i garantir 
l’educació en totes les llengües oficials de l’estat.- -- 

10.- Moció de suport als comerços de Premià de Dalt afectats per les restriccions 
imposades pel govern de la Generalitat.-- 

 
PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
 
11.- Preguntes relatives a l’escola Institut Santa Anna.------ 
 
12.- Pregunta relativa a les empreses que han hagut de tancar durant l’any passat.---- 
 
13.- Pregunta relativa al Departament de Serveis Socials.-- 
-- 
14.- Pregunta relativa a la nova cap de Serveis a les Persones.----- 
 
15.- Pregunta relativa a les gratificacions rebudes per part d’alguns treballadors/es de 
l’Ajuntament.--- 
 
16.- Prec relatiu als horaris dels Plens.-- 
 
17.- Prec relatiu al ressalt de davant l’escola Marià Manent.- 
  
18.- Prec relatiu a l’enllumenat del poble.- 
 
19.- Prec relatiu a la campanya de Nadal 2021 pel comerç del poble.- 
 
 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE 
DALT 
 
20.- Prec relatiu a l’enllumenat.----- 
 
21.- Pregunta relativa a la vacunació.-- 
---- 
22.- Pregunta relativa a la reobertura dels consultoris.-- 
 
23.- Pregunta relativa a la logística per a les properes eleccions al Parlament.---- 
 



 

 

24.- Pregunta relativa als protocols respecte a les proves diagnòstiques per al personal 
municipal.- 
 
25.- Pregunta relativa als processos de selecció.- 
- 
 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS  
 
26.- Prec relatiu als plans de la Diputació de Barcelona.- 
 
27.- Prec relatiu al sot del carrer Josep Tarradellas.---- 
 
28.- Pregunta relativa al Pla “Antiokupas” elaborat per l’equip de govern.---- 
 
29.- Pregunta relativa al comerç local.---- 
 
 

  

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- INFORME DE REGIDORIES 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=15.0&endsAt=727.0 
 
 
ALCALDIA  
 
2. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (ACTES NÚM. 8, 9 I 
10) 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=727.0&endsAt=740 
 

 Sotmeses les actes número 8, 9 i 10 a votació, s’acorda la seva aprovació per 

unanimitat dels presents sense esmenes.  

 

 
3. DESPATX OFICIAL 
 
La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords: 

 
“MODIFICACIÓ DEL DECRET DE DATA 31 D’OCTUBRE DE 2019 DE DESIGNACIÓ DE LES 
COMPETÈNCIES DELEGADES AL REGIDOR MARC TINTORÉ I SERRA 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=15.0&endsAt=727.0
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=15.0&endsAt=727.0
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=727.0&endsAt=740
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=727.0&endsAt=740


 

 

ANTECEDENTS 
 
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. MARC TINTORÉ I 
SERRA, adscrit al grup polític JUNTS X PREMIÀ DE DALT-NOU IMPULS (JUNTS), amb les 
competències, honors i prerrogatives que li atribueix la legislació vigent. 

En data 26 de juny de 2019, mitjançant el Decret d’Alcaldia 201900DECR001421, es van 
delegar al regidor SR. MARC TINTORÉ I SERRA les competències relatives a GENT GRAN, 
SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA, i MOBILITAT. 

En data 31 d’octubre de 2019, mitjançant el Decret d’Alcaldia 2019DECR002507, l’alcalde 
va recuperar les competències delegades al regidor SR. MARC TINTORÉ I SERRA relatives a 
l’àmbit de SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA. 

En data 31 d’octubre de 2019, mitjançant el Decret d’Alcaldia 2019DECR002505, es va 
designar el regidor SR. MARC TINTORÉ I SERRA com a regidor adjunt de l’àmbit de 
SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA. 

NORMATIVA 

Atès allò establert 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 la gestió municipal, aquesta Alcaldia considera 
necessari procedir a la delegació al regidor Sr. Marc Tintoré i Serra dels àmbits de SERVEIS 
TERRITORIALS I ESPAI URBÀ. 

Per la qual cosa, fent ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53 del Decret Legislatiu  
2/2003, de 28 d’abril, pel qual  s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, 

HE RESOLT: 

1. DEIXAR SENSE EFECTE el decret 2019DECR002505, de data 31 d’octubre de 2019, 

relatiu a  la designació del Sr. MARC TINTORÉ I SERRA com a regidor adjunt de la 

regidoria de SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA. 

 



 

 

2. DELEGAR al regidor SR. MARC TINTORÉ I SERRA,  l’àmbit de gestió dels assumptes 

relatius  a  l’àrea de SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ. 

1. Àmbits: Brigada.- Obres i manteniment via pública.- Clavegueram. –

Conservació i manteniment dels serveis d’aigua potable, neteja viària, 

enllumenat. -Recollida i gestió dels residus municipals. - Conservació i 

manteniment d’edificis i equipaments i instal·lacions municipals.  

 
2. Condicions específiques: 

 
a) Es reserva 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 i la facultat 

resolutòria que no estigui delegada a la Junta de Govern Local. 

 
b) Les autoritzacions i disposicions de despesa fins un màxim de 

12.000,00 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. 

 
3. MANTENIR la delegació efectuada a favor del regidor MARC TINTORÉ I SERRA, en 

data 26 de juny de 2019, pel que fa a l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a 

GENT GRAN i MOBILITAT. 

4. La present designació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE 

LA PRESENT RESOLUCIÓ. 

5. NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats. 

6. DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 

publicació al BOP de Barcelona, al web municipal i al taulell d’anuncis de 

l’Ajuntament.” 

 



 

 

La Sra. Secretària dona lectura dels següents acords: 

“DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS I DECRETS RELATIUS A NOMENAMENTS I 
CONTRACTACIONS 
 
1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 23 de novembre 2020, va 

acordar prorrogar el contracte eventual per circumstàncies de la producció i 

acumulació de tasques, regulat per l’art. 15.1.b del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 

23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, 

subscrit en data 5 de juny de 2020 amb la senyora ARIADNA BASSÓ CARBONELL com a 

treballadora social, des del 5 de desembre de 2020 al 4 de juny de 2021, amb una 

dedicació de 37,5 hores setmanals i amb una retribució bruta mensual de 2.432,53 € 

(Sou Base: 1.040,69 €, Millora: 1.084,58 € i Prorrata Pagues Extres: 307,26 €). 

 
2. Per decret d’Alcaldia del dia 16 de desembre de 2020 es va resoldre adscriure, amb 

efectes del 21 de desembre de 2020, al funcionari de carrera d’aquesta Corporació, Sr. 

Antonio López Martínez, al lloc de treball de cap de Recursos Humans i Organització 

Administrativa, en el règim propi de la provisió de llocs de treball mitjançant el sistema 

de lliure designació, assumint des d’aquesta data les funcions i responsabilitats 

genèriques del referit lloc de treball d’acord amb la base segona de la convocatòria 

efectuada. 

 

3. Per decret d’Alcaldia del dia 29 de desembre de 2020 es va resoldre contractar, a 

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

per l’art. 15 del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut 

dels Treballadors al senyor Víctor López Rodríguez com peó de jardineria de l’actuació 

ocupacional “Millora del manteniment dels parcs i zones verdes del barri” del Projecte 

de Treball als Barris 2020, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals i una retribució 

bruta mensual de 1.511,01 € (Sou Base: 595,22 €, Millora: 699,93 € i P.P.Extra: 215,86 

€) des del 30 de desembre de 2020 al 28 de juny de 2021, ambdós inclosos. 

 
4. Per decret d’Alcaldia del dia 29 de desembre de 2020 es va resoldre contractar, a 

l’empara del contracte en pràctiques, regulat per l’art. 11.1 del RDL 2/2015, de 23 

d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors, a la Sra. Carla 

Marco Llevat, com a auxiliar administrativa, des del 30 de desembre de 2020 i fins al 29 

de juny de 2021, ambdós inclosos, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals i una 

retribució bruta mensual de 1.321,85 € (Sou Base: 455,23 €, Millora: 678,38 € i 

P.P.Extra: 188,24 €).” 

 



 

 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=740.0&endsAt=930 
 
 
4. SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS 
AUTONÒMIQUES DEL DIA 14 DE FEBRER DE 2021 
 

 A proposta d’ALCALDIA, s’acorda RETIRAR aquest punt de l’ordre del dia. 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=930.0&endsAt=941 
 
 
CULTURA 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA GESTIÓ DOCUMENTAL DE 
L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT 
 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 
 
“ANTECEDENTS 
 
La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, estableix a l’article 7 que totes les 
administracions titulars de documents públics han de disposar d’un únic sistema de gestió 
documental que abasti la producció, la tramitació, el control, l’avaluació i la conservació 
dels documents i el seu accés, així com que en garanteixi el tractament correcte mentre 
siguin utilitzats administrativament en les fases activa i semiactiva. Així mateix, tots els 
documents han de tenir garantides l’autenticitat i la integritat dels continguts. 
 
L’article 17 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estableix que cada administració haurà de 
mantenir un arxiu electrònic únic dels documents electrònics que es corresponguin als 
procediments finalitzats i que aquests hauran de conservar-se en un format que en 
garanteixi l’autenticitat, la integritat i la conservació del document, així com la consulta, 
amb independència del temps transcorregut des de l’emissió. Així mateix, també estableix 
que els suports en què s’emmagatzemin hauran de disposar de mesures de seguretat, 
d’acord amb el que preveu l’Esquema Nacional de Seguretat, que en garanteixin la 
integritat, l’autenticitat, la confidencialitat, la qualitat, la protecció i la conservació dels 
documents emmagatzemats.  
 
És voluntat de l’Ajuntament de Premià de Dalt comptar amb un Reglament que reguli la 
gestió de tota la documentació, digital i en paper, i que vetlli pel compliment de la 
normativa vigent en matèria d’accés, conservació, eliminació, seguretat i integritat de 
tota la documentació que es genera diàriament des de la Corporació. 
 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=740.0&endsAt=930
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=740.0&endsAt=930
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=930.0&endsAt=941
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=930.0&endsAt=941


 

 

En data 22 de setembre de 2020, mitjançant la resolució núm. 2020DECR001500, 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 Reglament de gestió documental de l’Ajuntament de Premià de Dalt. 
 
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 25 de novembre de 2020, en la que es va 
aprovar per unanimitat l’esborrany del Reglament regulador de la gestió documental de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria de la Corporació en data 14 de desembre de 
2020 i en virtut de les competències que em van ser conferides per l’Alcaldia d’aquest 
Ajuntament mitjançant el Decret de data 13 de maig de 2020, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
   

1. APROVAR INICIALMENT el Reglament regulador de la gestió documental de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, 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 regulador de la gestió documental 

de l’Ajuntament de Premià de Dalt, 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/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=941.0&endsAt=132 
 

 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.  

 
 
PROMOCIÓ DE LA VILA 
 
6. APROVACIÓ INICIAL DEL CANVI D’UBICACIÓ DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA 
DE PREMIÀ DE DALT, A EFECTES D’INSTAL·LAR-LO A LA PETANCA DEL BARRI SANTA 
ANNA-TIÓ, A LA CTRA. DE VILASSAR NÚM. 32 
 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 
 
“La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
local, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
determina que el comerç ambulant forma part de les competències pròpies que correspon 
exercir als municipis dins del marc normatiu establert per la legislació estatal i les 
comunitats autònomes.  
 
El mercat de venda no sedentària de Premià de Dalt, de gestió municipal, té una llarga 
trajectòria d’activitat comercial, compta actualment amb deu parades ocupades, de les 
quals nou pertanyen al sector comercial alimentari i una  al sector comercial no 
alimentari.  El regula l’Ordenança del mercat de venda no sedentària de Premià de Dalt 
publicada al BOPB de data 4 de juliol de 2017. L’article 2 de l’Ordenança estableix que 
l’activitat de venda es dur a terme a l’àmbit delimitat del Torrent Canari de Premià de 
Dalt. L’article 3 referent a la creació, modificació i extinció estableix que s’ha de sotmetre 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=941.0&endsAt=132
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=941.0&endsAt=132


 

 

al procediment previst a la secció 1 del capítol 2 del títol 5 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals (DECRET 179/1995, de 13 de juny), les següents 
modificacions: 
 

- El canvi d’ubicació 
- El increment de parades amb caràcter definitiu 
- El canvi de dia o de dies de celebració que tinguin caràcter definitiu. 

 
El procediment indica la necessitat d’elaborar una memòria justificativa que fonamenti la 
necessitat d’establiment o conveniència de l’establiment dels serveis, un projecte 
d’establiment i un reglament que estableixi el règim jurídic de la prestació.  L’expedient 
instruït amb els documents indicats s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de 
30 dies, mitjançant anuncis al BOPB, al DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació. 
Simultàniament s’ha de donar audiència als interessats, i a les entitats, que si s’escau, han 
exercit la iniciativa.  
 
Amb la finalitat de millorar les condicions per a l’exercici de la venda en el mercat 
ambulant,  l’Ajuntament de Premià de Dalt veu necessari el canvi d’ubicació del mercat.   
 
Per decret d’Alcaldia de data 22 de maig de 2020 es  va acordar el trasllat provisional del 
mercat a la Petanca del Barri de Santa Anna-Tió, a la Ctra. de  Vilassar, núm. 32, amb la 
finalitat de poder complir amb les mesures sanitàries indicades a l’Ordre SND/414/2020, 
de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional 
establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per 
a la transició cap a una nova normalitat, pel que fa als requisits de distanciament entre 
parades i condicions de delimitació del mercat amb la finalitat de garantitzar la seguretat 
i la distància entre treballadors, clients i vianants. En aquesta ubicació es poden mantenir 
les distàncies de seguretat de 2 metres entre parades i clients sense cap problemàtica i 
amb una cobertura àmplia d’espai  per a les parades. 
 
L’Ajuntament de Premià de Dalt ha de continuar aplicant les mesures de prevenció 
sanitària adequades per evitar la propagació de la pandèmia provocada pel Covid. En 
aquest sentit,  la Petanca del Barri de Santa Anna disposa de la superfície necessària  per 
garantir la distància entre clients i parades, facilitant la mobilitat i  eliminant la 
possibilitat de creuament entre clients i vianants. Aquesta ubicació és idònia perquè 
permet augmentar la visibilitat del mercat des de  la Ctra. de Vilassar de Dalt, l’atracció de 
més clients,  l’entrada de camions al recinte per a la càrrega i descàrrega  i disposa 
d’aparcament pels compradors.  Tenint en compte tots aquests factors, és oportú un canvi 
definitiu del lloc de celebració del mercat a la Petanca del Barri de Santa Anna. 
 
Vista la memòria justificativa i el projecte d’establiment emesos per la Tècnica del Servei 
de Promoció Econòmica  de la Corporació, Sra. Virginia Merlos Carrasco, de data 30 de 
novembre d´enguany. 



 

 

Vist l´informe jurídic favorable emès per la Secretaria de la Corporació de data 14 de 
desembre d´enguany. 
 
Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per 
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant decret de data 26 de juny de 2019, proposo al 
Ple l’adopció dels següents 

             ACORDS: 
 

Primer.- APROVAR inicialment el canvi d’ubicació del mercat de venda no sedentària a 
efectes d’instal·lar-lo a la Petanca del Barri de Santa Anna-Tió, a la Ctra. de  Vilassar, núm. 
32. 
 
Segon.- SOTMETRE l’esmentat canvi d´ubicació 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. 
 
Tercer.- DONAR AUDIÈNCIA als paradistes del mercat de venda no sedentària i a 
l’Associació del Nostre Comerç de Premià de Dalt. 
 
Quart.- 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. 
 
CINQUÈ.- COMUNICAR l’adopció del present acord als interessats per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=1322.0&endsAt=17 
 

 S’aprova la proposta per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 
Vots a favor: 16 (JUNTS, regidors d’ERC-AM Sr. Joaquim Fornés i Sra. Clara Bonet, 
PSC, CRIDA i Cs). Abstencions: 1 (regidora d’ERC-AM, Sra. Jessica Carrillo). 
 
 

MOCIONS 
 
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS PER PREMIÀ DE DALT/NOU 
IMPULS, PSC, ERC-AM I LA CRIDA 
 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=1322.0&endsAt=17
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=1322.0&endsAt=17


 

 

7. MOCIÓ EN DEFENSA DE LA UNITAT DE LA LLENGUA CATALANA 
 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 

“La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva d’una 
continuïtat lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seva 
diversitat, tal com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics 
habituals. Aquesta unitat lingüística no es veu en cap cas qüestionada per l’existència 
d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars, com ara alguerès, valencià, 
mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fragatí. En tots els casos, aquestes 
denominacions alternatives es refereixen a la mateixa llengua, avui parlada per més de 
deu milions de ciutadans europeus.  

En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar que el 
català és la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de 
les Illes Balears, de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i d’Andorra.  

Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de 
fragmentació per part d’algunes instàncies i institucions públiques fet especialment greu, 
atès que no només constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que hauria de 
ser orgullosament compartit pels estats i regions d’Andorra, Espanya, França i Itàlia, sinó, 
també, un menysteniment absolut del rigor científic i acadèmic dels experts en la matèria 
filològica.  

En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la denominació 
de valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de pretext perquè 
l’advocacia de l’Estat considerés que la llengua pròpia d’aquest territori no és la mateixa 
que la de Catalunya o la de les Illes Balears. En el mateix sentit, diverses pàgines web 
d’organisme oficials com ministeris i altres ens estatals, ofereixen les opcions lingüístiques 
de català i valencià separadament –com si fossin llengües diferents–. Això suposa no 
només una despesa addicional i supèrflua sinó també un dany cultural injustificat.  

El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb naturalitat la unitat de la 
llengua catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels 
diversos governs dels territoris de llengua catalana.  

Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de 
poder comptar amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on el 
català es llengua oficial, quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui 
generar falses polèmiques a propòsit de la unitat de la llengua.  

Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat 
total dels mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no és 
encara possible, més enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt 



 

 

similar. I, finalment, el fet de no assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques 
genera disfuncions com ara que els continguts audiovisuals doblats en català pels governs 
i televisions públiques dels diversos territoris no puguin compartir-se recíprocament, sinó 
que calgui, fins i tot, en alguns casos, doblar dues o tres vegades en diferents varietats 
dialectals els mateixos continguts, la qual cosa és especialment perjudicial en un sector 
clau per al foment de l’ús social del català entre les generacions més joves com és 
l’audiovisual.  

El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va reclamar 
la coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de la Llengua 
Neerlandesa: una comissió intergovernamental per a la coordinació de les polítiques 
lingüístiques; una comissió interparlamentària, per vetllar per la coherència entre les 
legislacions lingüístiques, i un consell de la llengua i de les lletres que agrupi les 
institucions acadèmiques i culturals més rellevants. Aquesta proposta, tanmateix, no s’ha 
fet mai realitat, de manera que la llengua catalana, i els seus parlants, continuen patint 
aquesta manca de coordinació política i administrativa.  

D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les 
Illes Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia posar les 
bases d’una veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs d’aquests territoris 
però que, finalment, no s’ha materialitzat en polítiques públiques concrets.  

Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt l’adopció dels següents:  

ACORDS:  

1.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi 
menystenir altres denominacions existents.  

2.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, tècnics 
o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial de poder 
viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística.  

3.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a reconèixer públicament i oficial la unitat de la 
llengua catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a 
vetllar perquè cap institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el 
secessionisme lingüístic català en la seva activitat.  

4- Notificar aquest acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, al Govern de 
les Illes Balears i al Parlament de les Illes Balears, al Govern d’Espanya, al Congrés dels 
Diputats i al Senat.”  

 



 

 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=1787.0&endsAt=33 
 

 Sotmesa la moció a votació, per 16 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC i CRIDA), i 1 

vot en contra (Cs) dels membres que integren la Corporació.  

 

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

absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

 
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS PER PREMIÀ DE DALT/NOU 

IMPULS I PSC 

 

8. MOCIÓ DE SUPORT A LA PETICIÓ DELS CONSELLS ESPORTIUS DE CATALUNYA PER 

DECLARAR L’ACTIVITAT FÍSICA “BÉ ESSENCIAL” 

 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 
 
“Atès que els Consells Esportius de Catalunya consideren que l’activitat física és un bé 
essencial equiparable a altres elements de l’estat del benestar com són la salut, 
l’educació, els serveis socials i la cultura , i exposen i manifesten: 
 

 Que l’activitat física és segura i cal protegir i assegurar el seu accés a tothom, 
especialment als infants i joves en edat escolar de tot Catalunya. 
 

 Que la declaració de l’activitat física com bé essencial hauria de garantir, seguint 
tots els protocols necessaris, el manteniment dels programes d’esport escolar del 
Consell Català de l’Esport, els entrenaments esportius i les activitats físiques en 
gimnasos i piscines climatitzades. 

 

 Que l’activitat física ajuda a la socialització en aquests moments d’aïllament per 
les restriccions imposades per la pandèmia i és també que des d’aquest punt de 
vista que la declaració de l’activitat física com a bé essencial hauria de contemplar 
mesures per garantir l’accés de la ciutadania a les activitats fisicoesportives, 
especialment en el marc de les entitats sense ànim de lucre. 
 

 Que cal que el Govern de la Generalitat activi el Pla de Xoc de l’esport a l’escola 
que la Unió de Consells Esportius de Catalunya va proposar al Consell Català de 
l’Esport amb l’objectiu d’assegurar l’activitat escolar de Catalunya. 

 

 Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, el govern 
cal que aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per a garantir la 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=1787.0&endsAt=33
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=1787.0&endsAt=33


 

 

continuïtat de les activitats físiques malgrat les restriccions que es puguin derivar 
de la situació de pandèmia. 
 

 Que el tancament de l’activitat física està tenint un fort impacte econòmic en el 
sector esportiu on valorem positivament les primeres ajudes anunciades per la 
Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física. I que pels consells esportius, 
s’haurien de diferenciar en tres grans blocs:  
 

o el sector empresarial 
o les entitats sense ànim de lucre 
o les administracions locals que són les principals prestadores de serveis 

esportius a la població. 
 

 Que cal que el Govern de la Generalitat arbitri els mecanismes necessaris en les 
bases de subvencions de les entitats sense ànim de lucre per assegurar el 
manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin 
produir. 

 
És per tot el que s’ha exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1.- Donar ple suport al manifestat pels Consells Esportius de Catalunya i a la petició al 
Govern de la Generalitat perquè declari l’activitat física com a bé essencial a Catalunya. 
 
2.- Traslladar el present al Govern de la Generalitat de Catalunya, concretament a la 
conselleria de Presidència, responsable de la secretaria general de l’Esport i l’Activitat 
Física i a la Unió de Consells Esportius de Catalunya.” 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=3320.0&endsAt=41 
 

 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. 

 

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS 

 

9. MOCIÓ PER A REBUTJAR LA DISCRIMINACIÓ LINGÜÍSTICA DE L’ESPANYOL A 

CATALUNYA I GARANTIR L’EDUCACIÓ EN TOTES LES LLENGÜES OFICIALS DE L’ESTAT 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=3320.0&endsAt=41
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=3320.0&endsAt=41


 

 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 
 

“Durante varias décadas en nuestra Comunidad Autónoma, Cataluña se está negando a 
los ciudadanos el derecho a recibir una educación con el español como lengua vehicular 
pese a que es la lengua materna de la mayoría de los catalanes y pese a que la UNESCO 
reconoce el derecho de los infantes a educarse en su lengua materna. Además, en tanto 
que el español es lengua oficial del Estado, se incumple la Constitución Española. La 
Constitución Española establece con total claridad en su artículo 3 que “el castellano es la 
lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de 
usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con los Estatutos. La riqueza de las distintas 
modalidades lingüísticas en España es un patrimonio cultural que será objeto de especial 
respeto y protección”. 
 
La realidad actual en materia de enseñanza de las lenguas oficiales de Cataluña margina 
a la lengua española, según queda acreditado en los 2.214 Proyectos Lingüísticos de los 
Centros educativos públicos de Cataluña, de los que 43 corresponden a centros de 
Educación Infantil Inicial (guardería), 1.626 a centros de Educación Infantil y Primaria, 524 
a centros de Educación Secundaria (ESO) y Bachillerato y 21 a centros de educación 
especial. 
 
En la actualidad, ningún colegio o instituto público y concertado en Cataluña cumple con 
la exigencia judicial que establece que como mínimo un 25% de la enseñanza debe 
impartirse en español. El Govern de la Generalitat siempre ha apostado por la inmersión 
lingüística obligatoria –pese a que, según la ley, el actual sistema es de conjunción 
lingüística- como una herramienta para la construcción nacional catalana, priorizando los 
criterios ideológicos y políticos por encima de los criterios y objetivos pedagógicos, 
pretendiendo la exclusión del español del sistema educativo, reduciéndolo al papel 
residual de una lengua extranjera en coherencia con el proyecto independentista. 
 
Por ello, siempre hemos apostado por un modelo trilingüe en la enseñanza en Cataluña, 
donde el catalán, el español sean lenguas vehiculares de la enseñanza en sintonía con los 
sistemas educativos del resto de España y de Europa, que optan por tener más de una 
lengua vehicular. Cabe recordar que en ninguna democracia del mundo existe un régimen 
lingüístico como el de modelo catalán que excluya una lengua oficial y, además, la lengua 
materna de la mayoría de los catalanes como lengua vehicular. De hecho, tanto el 
Parlamento Europeo como el Consejo de Europa ya se han comprometido a vigilar la 
vulneración de derechos de los niños que se está produciendo en Cataluña. Al negarse la 
educación en la lengua materna de la mayoría de los catalanes se está produciendo una 
vulneración de los derechos fundamentales de los niños que es especialmente grave en el 
caso de los alumnos con necesidades educativas especiales. Los alumnos 
castellanohablantes con trastorno de espectro autista y los alumnos con trastorno 
específico del lenguaje se ven especialmente perjudicados en su desarrollo al no poder 
educarse en su lengua materna.  

https://www.abc.es/sociedad/abci-solo-900-alumnos-pueden-estudiar-castellano-cataluna-201905180140_noticia.html


 

 

Una de las falacias que se utilizan para defender el sistema de la mal llamada inmersión 
lingüística es decir que es un sistema que garantiza la cohesión social. Este argumento es, 
a todas luces, falso. En primer lugar, perjudica gravemente a los alumnos con necesidades 
educativas especiales, como se acaba de señalar, pero es que, además, perjudica el 
rendimiento académico como demuestran varios estudios. Por otra parte, se trata de un 
sistema clasista y discriminatorio ya que todos los centros privados de Barcelona ofrecen 
una educación en varias lenguas vehiculares y utilizan ese plurilingüismo como reclamo 
publicitario. Resulta curioso que grandes defensores de “l’escola catalana” como Pujol, 
Mas, Montilla o Junqueras no quieran ese modelo educativo para sus hijos y opten por 
centros privados, al alcance de muy pocos ciudadanos, para ellos mientras obligan al resto 
de niños a educarse en un sistema monolingüe con una sola lengua vehicular. Desde Cs 
queremos que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades, que todos puedan 
educarse en varias lenguas vehiculares y no solo los que provienen de familias adineradas. 
 
Otra de las falacias es decir que el nivel de español de los alumnos catalanes es superior al 
del resto de España cuando no existe ninguna prueba homologable que demuestre tal 
afirmación. De hecho, basta cotejar el examen de lengua española de las pruebas de 
acceso a la universidad de Cataluña con el de la Comunidad de Madrid o el de Castilla y 
León para comprobar que el de Cataluña es bastante más fácil (no hay ni análisis 
morfosintáctico propiamente dicho ni preguntas de Historia de la Literatura por poner tan 
solo un par de ejemplos). Solo desde un pensamiento alejado de la realidad se puede 
afirmar que con dos horas a la semana de una lengua se obtienen mejores resultados que 
con 20. 
 
Por otra parte, también hemos denunciado las numerosas subvenciones que desde las 
administraciones públicas de Cataluña se han otorgado y se otorgan a entidades y 
organizaciones cuyo objetivo es la imposición de la lengua catalana en las distintas 
esferas públicas y cotidianas y que, a su vez, para conseguir tal objetivo, discriminan a la 
lengua española, con criterios que son contrarios a los principios de libertad e igualdad de 
todos los ciudadanos. En el caso de Plataforma per la Llengua, han reivindicado la autoría 
de la enmienda que suprime el español como lengua vehicular (sin que ningún partido 
haya desmentido dicha autoría) y explicitan en el documento que hicieron público el 
pasado 20 de noviembre que va a servir para poder controlar la lengua que los alumnos 
hablan a la hora del patio, en el comedor escolar y en las actividades extraescolares. 
 
El Gobierno de España del PSOE-PSC y de Unidas Podemos, junto a sus confluencias, como 
es el caso de los Comunes en Cataluña, siempre han cedido a las presiones por parte de los 
partidos independentistas, abandonando a la gran mayoría de ciudadanos catalanes que 
tienen en el español su lengua materna y que representan una mayoría. Ahora además, 
dan un paso más, con la enmienda aprobada en el proyecto de una nueva Ley de 
Educación, que el PSOE ha pactado con ERC y Unidas Podemos -y que ha sido redactada 
por Plataforma per la Llengua- que pretenden eliminar del texto normativo del proyecto 
de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) la referencia a que “el castellano es lengua 
vehicular en toda España”. Esta enmienda es una nueva concesión a ERC y faculta al 



 

 

Govern de la Generalitat a discriminar y relegar aún más al español en el ámbito de la 
enseñanza.  
 
Parece evidente que la reforma que se plantea supone una vulneración de la Constitución 
Española, del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de los derechos de los ciudadanos 
españoles, atentando gravemente contra principios constitucionales como la libertad y la 
igualdad. 
 
Por todo ello, creemos muy necesario defender los derechos de los ciudadanos en 
Cataluña, reflejados en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, reforzados por numerosas sentencias judiciales favorables que no se cumplen 
por parte de las administraciones, rechazar la discriminación del español en el ámbito 
educativo, así como en otros muchos ámbitos de la vida cotidiana y denunciar el 
abandono por parte del Gobierno de España al que una gran parte de los ciudadanos 
catalanes se ven sometidos.  
 
                                                         Acuerdos: 
 

Primero.- Que el Ayuntamiento de Premià de Dalt rechace  la enmienda acordada por 
el Gobierno de España del PSOE y Unidas Podemos, con ERC, en el marco del proyecto 
de una nueva Ley educativa que quiere eliminar el castellano como lengua vehicular 
en España y, en concreto también, del sistema educativo en Cataluña e insta a su 
retirada del citado Proyecto de Ley. 
 
Segundo.- Instar al Ayuntamiento de Premià de Dalt a que retire o impida cualquier 
tipo de subvención o dotación de recursos públicos a entidades de marcado carácter 
partidista, cuyos objetivos son contribuir al señalamiento de los ciudadanos, incluidos 
los escolares y estudiantes, en función de la lengua que utilizan. 

 
Tercero.- Instar al Govern de la Generalitat de Cataluña a trabajar para promover un 
sistema trilingüe de la enseñanza pública en Cataluña con tres lenguas vehiculares 
para igualarnos al resto de democracias de nuestro entorno.  
 
Cuarto.- Instar al Govern de la Generalitat de Cataluña a hacer cumplir las 
resoluciones judiciales favorables en la enseñanza en español, con un mínimo del 25%, 
a través de los Proyectos Lingüísticos de Centro y de la Inspección Educativa. 
 
Quinto.- Instar al Gobierno de España, del PSOE y Unidas Podemos, a promover una 
nueva Ley educativa que priorice los criterios objetivos pedagógicos del conjunto de la 
ciudadanía, por encima de los criterios políticos o ideológicos. 

 
Sexto.- El Ayuntamiento de Premià de Dalt se compromete al cumplimiento de nuestra 
Constitución, especialmente, en la defensa de todos los ciudadanos y de sus derechos 



 

 

lingüísticos, para proteger y fomentar los contemplados en el artículo 3 de la 
Constitución Española.  
 
Séptimo.- Trasladar el resultado de la votación de esta moción al Congreso de los 
Diputados, al Senado y al Ministerio de Educación. Así como a los medios de 
comunicación y redes sociales de titularidad municipal.” 

 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=4160.0&endsAt=55 
 

 Sotmesa la moció a votació, per 1 vot a favor (Cs), i 16 vots en contra (JUNTS, ERC-

AM, PSC i CRIDA) dels membres que integren la Corporació.   

 

S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.  
 
 
10. MOCIÓ DE SUPORT ALS COMERÇOS DE PREMIÀ DE DALT AFECTATS PER LES 
RESTRICCIONS IMPOSADES PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 
 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 
 

“Desde inicios del año 2020, la situación provocada por la pandemia del COVID-19 está 

teniendo graves efectos sanitarios, sociales y económicos con un impacto muy fuerte en 

nuestro municipio. 

Debemos lanzar un mensaje claro a la ciudadanía que desde nuestro Ayuntamiento se 

actúa y se está al lado de la ciudadanía y, hacerlo de forma unánime, transversal e 

impulsando también la reclamación de más recursos a todas las administraciones 

supramunicipales. Contando también con los recursos que están pendientes de aplicación 

de los presupuestos de este 2020, la utilización de los remanentes y superávits 

municipales acumulados durante los últimos años y unos presupuestos  municipales del 

2021 que reflejen la realidad de la calle. 

Según los datos del programa Hermes, Premià de Dalt aporta al mercado laboral 1415 

puestos de trabajo de los cuales 1103 trabajadores son autónomos, y si profundizamos 

más en los datos, el 78% de los trabajadores  autónomos desarrollan su actividad en el 

sector servicios, de ahí la importancia vital de este sector en la economía de nuestro 

municipio.  

De todo ese talento y esfuerzo emprendedor dependen muchas familias de la ocupación 

de nuestros vecinos. La crisis sanitaria de la COVID19 se ha visto acompañada por las 

medidas restrictivas impuestas por el Govern de la Generalitat que afectan gravemente a 

la economía de nuestros vecinos, y siempre son medidas que castigan en su mayor parte 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=4160.0&endsAt=55
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al sector servicios, al reducir la movilidad, limitar los aforos o decretar directamente el 

cierre de determinados establecimientos.  

Hemos visto el cierre de restaurantes, bares y cafeterías. El cierre de gimnasios, entidades 

deportivas y centros de estética. Las restricciones de capacidad en los comercios y los 

efectos sobre la cultura, el deporte o los feriantes. También el sector educativo y del ocio 

infantil se ve seriamente afectado. Todas estas medidas las han decretado sin políticas de 

acompañamiento, sin ayudas directas, que garanticen la supervivencia de todos estos 

negocios y de todos los puestos de trabajo que generan, sólo hay que recordar el caos de 

la Web de la Generalitat de Catalunya y el colapso que tuvo cuando se ofrecían las ayudas 

a los autónomos, que se agotaron en minutos. Fue lo más parecido a los juegos del 

Hambre, en lugar de ofrecer ayudas económicas para paliar los efectos de la Covid-19 con 

sentido común. 

Muchas familias veían como tenían que hacer frente a todos los gastos estructurales de su 

negocio cada final de mes sin facturar apenas nada o nada. Por desgracia muchos de ellos 

no han podido aguantar y se han visto obligados a cerrar la persiana. Es desolador ver los 

locales vacíos en las calles de nuestro municipio y en estos momentos muchos negocios 

ven su continuidad amenazada y el cierre de su negocio puede ser inminente, si vuelven 

las restricciones nuevamente por parte del Govern, ya que son cientos de familias las que 

dependen, directa o indirectamente, de estos sectores en Premià de Dalt.  

Desde nuestro Ayuntamiento, como administración más cercana, debemos actuar con 

responsabilidad y hacer lo posible por acompañar a todos estos negocios y salvar todos 

los puestos de trabajo posibles, y no enviar a vecinos a la cola del paro. (Tasa de Paro 

Octubre en Premià de Dalt = 11.02%) 

Por este motivo el Grupo Municipal de Ciutadans de Premià de Dalt presenta la presente 

moción, con la intención de diseñar las mejores medidas de acompañamiento posibles. 

Medidas que muchas veces tendrán que ser quirúrgicas, teniendo en cuenta las 

características y necesidades de cada tipo de negocio.  

Por todo lo expuesto el Grupo Municipal de Ciutadans presenta para que sean 

considerados en el pleno los siguientes ACUERDOS  

1. El Ayuntamiento de Premià de Dalt reconoce como sectores esenciales y especialmente 

vulnerables de la económica local: la restauración, los bares, las cafeterías, los gimnasios, 

las entidades deportivas, la cultura y los feriantes. Reconociendo, a su vez, todo el 

esfuerzo que se ven obligados a realizar ante las restricciones impuestas por el Govern de 

la Generalitat de Cataluña para paliar los efectos sanitarios de la COVID19.  

2. El Ayuntamiento de Premià de Dalt constata la falta de acompañamiento del Govern de 

la Generalitat y del Gobierno de España, mediante ayudas directas en cuantía suficiente, a 

todos estos sectores afectados por las restricciones.  



 

 
3. El Ayuntamiento de Premià de Dalt se compromete elaborar un Plan de Choque, 

revisando todas las políticas que puedan acompañar a los sectores afectados por las 

restricciones, para mejorarlas en el corto plazo con el objetivo de mantener la actividad y 

los puestos de trabajo que generan. Este Plan de Choque servirá de guía de trabajo ante 

posibles futuras olas de la pandemia. Entre otros se compromete a:  

a. Seguir Desarrollando políticas que tengan por objetivo garantizar el empleo y, 

en la medida de lo posible, incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo 

asociados al sector servicios de nuestra ciudad.  

b. Diseñar e implementar procesos de automatización en la gestión de las 

subvenciones y ayudas, de manera que lleguen al mayor número de afectados 

reduciendo al mínimo los plazos de tramitación, gestión y cobro de las diferentes 

prestaciones. 

c. Enviar mensualmente por correo electrónico al resto de formaciones políticas, el 

listado de ayudas solicitadas, ayudas concedidas y ayudas rechazadas. 

d. Potenciar cursos de formación online de contenido específico para los sectores 

afectados. 

e. Revisar las ordenanzas fiscales y de precios públicos que afecten a estos 

sectores. (IBI, terrazas,…)  

f. Profundizar en el desarrollo de una ventanilla única municipal de información y 

realización de gestiones para las familias, autónomos y Pymes.”  

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=5524.0&endsAt=63 
 

 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 
 
11. PREGUNTES RELATIVES A L’ESCOLA INSTITUT SANTA ANNA 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=6383.0&endsAt=64 
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12. PREGUNTA RELATIVA A LES EMPRESES QUE HAN HAGUT DE TANCAR DURANT L’ANY 
PASSAT 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=6469.0&endsAt=65 
 
13. PREGUNTA RELATIVA AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS  
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=6513.0&endsAt=65 
 
14. PREGUNTA RELATIVA A LA NOVA CAP DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=6580.0&endsAt=66 
 
 
15. PREGUNTA RELATIVA A LES GRATIFICACIONS REBUDES PER PART D’ALGUNS 
TREBALLADORS/ES DE L’AJUNTAMENT 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=6642.0&endsAt=67 
 
16. PREC RELATIU ALS HORARIS DELS PLENS 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=6727.0&endsAt=67 
 
17. PREC RELATIU AL RESSALT DE DAVANT L’ESCOLA MARIÀ MANENT 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=6788.0&endsAt=68 
 
18. PREC RELATIU A L’ENLLUMENAT DEL POBLE 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=6821.0&endsAt=68 
 
19. PREC RELATIU A LA CAMPANYA DE NADAL 2021 PEL COMERÇ DEL POBLE 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=6861.0&endsAt=69 
 
 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=6469.0&endsAt=65
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=6469.0&endsAt=65
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=6513.0&endsAt=65
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=6513.0&endsAt=65
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=6580.0&endsAt=66
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=6580.0&endsAt=66
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=6642.0&endsAt=67
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=6642.0&endsAt=67
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=6727.0&endsAt=67
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=6727.0&endsAt=67
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=6788.0&endsAt=68
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=6788.0&endsAt=68
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=6821.0&endsAt=68
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=6821.0&endsAt=68
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=6861.0&endsAt=69
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58b50036?startAt=6861.0&endsAt=69


 

 

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT 
 
20. PREC RELATIU A L’ENLLUMENAT 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=6995.0&endsAt=70 
 
21. PREGUNTA RELATIVA A LA VACUNACIÓ 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=7096.0&endsAt=71 
 
22. PREGUNTA RELATIVA A LA REOBERTURA DELS CONSULTORIS 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=7179.0&endsAt=72 
 
23. PREGUNTA RELATIVA A LA LOGÍSTICA PER A LES PROPERES ELECCIONS AL 
PARLAMENT 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=7227.0&endsAt=74 
 
24. PREGUNTA RELATIVA ALS PROTOCOLS RESPECTE A LES PROVES DIAGNÒSTIQUES 
PER AL PERSONAL MUNICIPAL  
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=7411.0&endsAt=75 
 
25. PREGUNTA RELATIVA ALS PROCESSOS DE SELECCIÓ  
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=7525.0&endsAt=77 
 
 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS 
 
26. PREC RELATIU ALS PLANS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=7780.0&endsAt=78 
 
27. PREC RELATIU AL SOT DEL CARRER JOSEP TARRADELLAS 
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https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=7876.0&endsAt=79 
 
28. PREGUNTA RELATIVA AL PLA “ANTIOKUPAS” ELABORAT PER L’EQUIP DE GOVERN 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=7910.0&endsAt=82 
 
29. PREGUNTA RELATIVA AL COMERÇ LOCAL 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176fbdf58
b50036?startAt=8046.0&endsAt=82 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent les 
22 hores del dia 18 de gener de 2021, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en dono 
fe. 

 

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