
 

 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

• Número: 8/2020 
• Caràcter: Ordinària  
• Convocatòria: Primera 
• Data: 16 de novembre de 2020 
• Horari: de 19’30h a 22h 
• Lloc: de forma telemàtica 
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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 l'acta de la sessió anterior (acta núm. 7).- 
 
3.- Despatx Oficial.-- 
 
4.- Aprovació definitiva del nou Reglament Orgànic Municipal (ROM).- 
 
 
MOCIONS 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT 
 
5.- Moció per sol·licitar l’adhesió a l’Associació de municipis i entitats per l’aigua pública 
(AMAP).--- 
 
 
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS 

6.- Moció per a donar l’opció a pares i mares de demanar la jornada contínua en els 
centres educatius d’educació primària i secundària.-- 

7.- Moció per a millorar la situació actual dels consultoris mèdics locals.- 

 
PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
 
8.- Preguntes relatives a les zones i els dies de caça a la muntanya de Premià de Dalt.----- 
 
9.- Pregunta relativa a l’exposició Univers Planella.--- 
 
10.- Preguntes relatives a si l’Ajuntament té previst elaborar algun concurs públic que 
contempli com a proveïdor a alguna entitat social.- 
-- 
11.- Pregunta relativa als aparcaments de la zona de Can Vilar i el Barri Santa Anna-Tió.--
- 
 



 

 

12.- Prec relatiu a la porta principal del museu.-- 
 
13.- Prec relatiu a la inspecció tècnica de l’edifici (ITE).- 
 
14.- Prec relatiu a la restauració dels elements del parc de Can Vilar.--- 
  
 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE 
DALT 
 
15.- Prec relatiu a l’establiment d’un protocol per eliminar les pintades d’odi.---- 
 
16.- Preguntes relatives a la violència masclista.- 
---- 
17.- Preguntes relatives al CAP i els consultoris.--- 
 
18.- Preguntes relatives a l’educació telemàtica.--- 
- 
 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS  
 
19.- Preguntes relatives al Pla estratègic que té l’Ajuntament per atraure empreses al 
nostre municipi.--- 
 
20.- Pregunta relativa a la quantitat d’euros de les partides pressupostàries no 
executades.--- 
 
21.- Pregunta relativa a les ajudes directes al comerç local.--- 
 
22.- Preguntes relatives a les necessitats que té la població de Premià de Dalt.--- 
 
23.- Preguntes relatives al material de desinfecció de la Covid-19 que demanen els 
centres educatius a les famílies.---- 
 
24.- Pregunta relativa a si l’Ajuntament disposa d’un Pla d’emergència habitacional.--- 
 
25.- Pregunta relativa a la pancarta que hi ha a la façana de l’Ajuntament.- 
 
26.- Pregunta relativa a la poda.-— 
 
27.- Prec relatiu als models de sol·licitud d’ajudes al teixit econòmic de Premià de Dalt.- 
 
 

 

 
 



 

 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- INFORME DE REGIDORIES 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=0.0&endsAt=1096 
 
 
ALCALDIA  
 
2. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 7) 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=1096.0&endsAt=1 
 

 Sotmesa l’acta número 7 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels 

presents sense esmenes.  

 

 
3. DESPATX OFICIAL 
 
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 26 d’octubre de 2020, va 

acordar nomenar, amb efectes del dia 28 d’octubre de 2020, al Sr. Juan Gregorio Benito 
García, com a funcionari de carrera, amb la categoria d’administratiu (escala 
d’Administració General, Sots escala administrativa, classe administratiu, grup de 
classificació C, subgrup C1), amb una dedicació de 37,5 hores setmanals, essent la seva 
retribució bruta mensual de 2.253,66 € (sou base: 781,39 €, complement de destí: 
379,77 €, complement específic: 766,26 €, triennis: 19,46 €, prorrata paga extra: 
306,78 €). 

 
2. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 26 d’octubre de 2020, va 

acordar nomenar, amb efectes del dia 28 d’octubre de 2020, a la Sra. Maria del Mar 
Fernández Zamudio, com a funcionària de carrera, amb la categoria d’administrativa 
(escala d’Administració General, Sots escala administrativa, classe administratiu, grup 
de classificació C, subgrup C1), amb una dedicació de 37,5 hores setmanals, essent la 
seva retribució bruta mensual de 2.412,36 € € (sou base: 781,39 €, complement de 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e38c001e?startAt=0.0&endsAt=1096
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e38c001e?startAt=0.0&endsAt=1096
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e38c001e?startAt=1096.0&endsAt=1
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e38c001e?startAt=1096.0&endsAt=1


 

 

destí: 379,77 €, complement específic: 766,26 €, triennis: 155,68 €, prorrata paga 
extra: 329,26 €). 

 
3. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 9 de novembre de 2020, va 

acordar nomenar,  amb efectes del 16 de novembre de 2020, al Sr. Luis Eduardo Díaz 
Antúnez, com a funcionari de carrera en la categoria d’agent de la Policia local (escala 
d’Administració especial, subescala Serveis Especials, classe Policia Local, escala bàsica, 
grup de titulació C2).” 

 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=1108.0&endsAt=1 
 
 
4. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL NOU REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) 
 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 
 
“ANTECEDENTS 
 
En data 20 de juliol de 2020, el Ple de l’Ajuntament va acordar l’aprovació inicial del nou 
Reglament Orgànic Municipal (ROM). 
 
L’anunci d’informació pública, va ser publicat al tauler d’edictes de l’Ajuntament (eTauler) 
en data 22 de juliol de 2020, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8186, de 
data 27 de juliol de 2020;  al Butlletí Oficial de la Província (codi CVE 20200020160) en 
data 28 de juliol de 2020; i en el Diari del Punt de data 22 de juliol de 2020, havent 
finalitzat el termini d’informació pública en data 8 de setembre de 2020.  

 
En data 3 d’agost de 2020 i amb RGE E2020007683, el grup municipal CIUTADANS 
PREMIÀ DE DALT va presentar un escrit d’al·legacions. 
 
En data 11 d’agost de 2020 i amb RGE E2020007894, el grup municipal CRIDA PREMIÀ DE 
DALT- ALTERNATIVA MUNICIPALISTA va presentar un escrit d’al·legacions. 
 
En data 22 d’agost de 2020 i amb RGE E2020008195, el grup municipal ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL va presentar un escrit d’al·legacions. 
 
En data 7 de setembre de 2020 i amb RGE E2020008633, l’OFICINA ANTIFRAU DE 
CATALUNYA va presentar un escrit d’al·legacions. 
 
En data 7 de setembre de 2020 i amb RGE E2020008647, el grup municipal ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL va presentar un nou escrit 
d’al·legacions, en substitució del presentat en data 22 d’agost de 2020 i amb RGE 
E2020008195. 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e38c001e?startAt=1108.0&endsAt=1
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e38c001e?startAt=1108.0&endsAt=1


 

 

En data 23 de setembre de 2020, la Comissió d’Estudi va valorar les al·legacions 
presentades pel grup municipal de CIUTADANS PREMIÀ DE DALT en data 03/08/2020, 
amb RGE E2020007683 i pel grup municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - 
ACORD MUNICIPAL en data 07/09/2020, amb RGE E2020008647, en substitució de l’escrit 
d’al·legacions presentat en data 22/08/2020, amb RGE E2020008195, tal com consta a 
l’acta que s’adjunta a l’expedient. 
 
En data 22 d’octubre de 2020, la Comissió d’Estudi va valorar les al·legacions presentades 
pel grup municipal CRIDA PREMIÀ DE DALT- ALTERNATIVA MUNICIPALISTA, en data 
11/08/2020, amb RGE E2020007894, tal com consta a l’acta que s’adjunta a l’expedient.  
 
En data 23 d’octubre de 2020, la Comissió d’Estudi va valorar les al·legacions presentades 
per l’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA, en data 07/09/2020, amb RGE E2020008633, tal 
com consta a l’acta que s’adjunta a l’expedient. 
 
En data 2 de novembre es van mantenir reunions amb els diversos grups municipals per a 
comentar aspectes sobre les al·legacions presentades. 
 
En data 3 de novembre de 2020, la Comissió d’Estudi va reunir-se per a elaborar la nova 
proposta de text del reglament, amb la incorporació de les al·legacions estimades, tal com 
consta a l’acta que s’adjunta a l’expedient. 
 
NORMATIVA 
 
Atès el que disposen els articles 49c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases 
del Règim Local, modificat per l’article primer, disposició catorzena de la Llei 11/1999, de 
21 d’abril, l’article 178.1 c) 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 l’article 65 del Decret 
179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens 
locals. 
 
Atès que el tràmit escaient és l’aprovació definitiva del Reglament per part del Ple, amb 
resolució de les al·legacions i reclamacions presentades, per a la publicació i entrada en 
vigor posteriors del Reglament. 
 
Vist l’informe jurídic de data 6 de novembre de 2020, emès per la Secretària de la 
Corporació. 
 
En ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 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. ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació presentada per CIUTADANS relativa a 
l’article 25 (precs i preguntes), d’acord amb el redactat següent: 

“Les preguntes s’han de formular de forma clara i precisa sobre les 
actuacions i propostes d’actuacions del govern, definint concretament quin 
és el motiu que genera la sol·licitud de resposta per part del regidor/a 
interpel·lat/da. En cap cas s’acceptaran aquelles que incloguin al seu 
redactat un llistat de preguntes. Les preguntes no poden generar debat ni 
tampoc es voten. Els precs poden generar debat, però no es poden sotmetre 
a votació.” 

2. DESESTIMAR l’al·legació presentada per CIUTADANS relativa a l’article 17 
(Convocatòria i ordre del dia), però modificar el redactat de l’article, d’acord 
amb el redactat següent: 

“A efectes de control, queda substituïda l’obligació de donar compte al Ple 
de tots els acords que adopti la Junta de Govern Local i de totes les 
resolucions que dicti l’Alcaldia o els regidors o regidores delegats,  pel 
reconeixement i la garantia del dret de lliure accés als llibres de resolucions 
i de la Junta de Govern Local a tots els membres de la corporació”. 
 

3. ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació 1 presentada per ERC-AM relativa a 
l’article 11 (Òrgans necessaris i òrgans complementari), d’acord amb el 
redactat següent: 

“Els regidors/es podran assistir als òrgans col·legiats dels quals formin part, 
a distància i per mitjans electrònics i telemàtics en el supòsit que, com a 
conseqüència d’una baixa mèdica o indisposició medico-sanitària, no hi 
puguin assistir de forma presencial.  

El procediment serà el següent: 

a) Sol·licitud de la persona interessada dirigida a la Presidència i 
presentada a la Secretaria General, amb una antelació mínima d’un dia 
hàbil respecte la data de la celebració de la sessió, acompanyada de la 
documentació justificativa de la baixa mèdica o de l’informe sanitari 
acreditatiu de la indisposició medico-sanitària. 

b) Decret d’Alcaldia autoritzant o denegant (en aquest cas de forma 
motivada) la sol·licitud presentada que serà comunicada a la Secretaria 
General, per tal que s’adoptin les mesures tècniques necessàries per a 
poder dur a terme l’autorització, així com a l’interessat/da. 

c) El regidor/a podrà, en qualsevol moment no fer ús de l’autorització i 
assistir presencialment a la sessió. 

d) El sistema d’assistència telemàtica estarà sota el control exclusiu de la 
Presidència i haurà de complir tots els requisits i respectar els principis 



 

 

recollits en la normativa vigent, en especial els de seguretat i 
accessibilitat. 

e) El sistema garantirà la verificació per mitjans electrònics de l’efectiva 
presència o absència del regidor/a autoritzat. La presència 
necessàriament tindrà caràcter sincrònic i haurà de mantenir-se durant 
tota la sessió, en idèntics termes a com passaria en cas de tenir lloc a la 
sala de sessions. 

f) A l’acta de la sessió el/la titular de la Secretaria General haurà de fer 
constar expressament els membres autoritzats a assistir 
telemàticament a la sessió.  

g) La Presidència vetllarà per a què el/la regidor/a  autoritzat/da a 
utilitzar aquest sistema pugui participar en la sessió en termes idèntics i 
amb els mateixos drets i obligacions que qualsevol altre que hi assisteixi 
presencialment. 

Resta exclosa l’assistència electrònica en els supòsits d’assumptes que 
s’hagin de decidir per votació secreta. En aquests supòsits, el/la regidor/a 
que assisteixi telemàticament, se la tindrà per absent en el punt 
corresponent de l’ordre del dia. 

L’exercici d’aquest dret resta condicionat a la disponibilitat per part de 
l’Ajuntament dels mitjans electrònics necessaris per a fer-lo efectiu.” 

4. DESESTIMAR l’al·legació 4 presentada per ERC-AM, relativa a l’article 17 
(Convocatòria i ordre del dia), però modificar el redactat de l’article, d’acord 
amb el redactat següent: 

“A efectes de control, queda substituïda l’obligació de donar compte al Ple 
de tots els acords que adopti la Junta de Govern Local i de totes les 
resolucions que dicti l’Alcaldia o els regidors o regidores delegats,  pel 
reconeixement i la garantia del dret de lliure accés als llibres de resolucions 
i de la Junta de Govern Local a tots els membres de la corporació”. 

 

5. ESTIMAR l’al·legació 6 presentada per ERC-AM, relativa a l’article 18 (La 
documentació del Ple), d’acord amb el redactat següent: 

“Des del moment de la convocatòria de la celebració de la sessió del Ple, la 
documentació relativa als assumptes sotmesos al plenari podran ser 
consultats telemàticament i presencialment pels regidors o regidores a la 
Secretaria de l’Ajuntament en horari d’oficina, els quals també tindran dret 
a obtenir còpies dels expedients inclosos en l’ordre del dia.” 
 

6. ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació 7 i ESTIMAR l’al·legació 8, presentades per 
ERC-AM, relatives a l’article 21 (Mocions), d’acord amb el redactat següent: 



 

 

“Les mocions s’hauran de presentar per escrit en el Registre General 
d’entrada de l’Ajuntament, amb una antelació mínima de 10 dies hàbils 
anteriors a la celebració del Ple. En el supòsit que, un cop presentada una 
moció, s’acordi la seva modificació per la Junta de Portaveus amb el 
consentiment necessari del Grup que l’ha proposada, es podrà presentar 
amb posterioritat la nova versió del text de la moció, essent l’últim dia 
possible el de la convocatòria del Ple.” 
 

7. ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació 9 presentada per ERC-AM, relativa a 
l’article 21 (Mocions), d’acord amb el redactat següent: 

“b) Quan una moció sigui rebutjada pel Ple, no es podrà presentar una nova 
moció en els mateixos termes durant el termini d’un any, dins la mateixa 
legislatura.” 
 

8. ESTIMAR l’al·legació 10 presentada per ERC-AM, relativa a l’article 22 
(Declaracions institucionals), d’acord amb el redactat següent: 

“b) Quan una declaració institucional sigui rebutjada per la Junta de 
Portaveus, no es podrà presentar una nova declaració institucional en els 
mateixos termes durant el termini d’un any, dins la mateixa legislatura.” 
 

9. ESTIMAR l’al·legació 11, presentada per ERC-AM, relativa a l’article 25 (Precs i 
preguntes), paràgraf 1, d’acord amb el redactat següent:  

“Els precs i preguntes plantejades hauran d’ésser formulades per escrit i 
presentades davant el Registre General de l’Ajuntament, amb una antelació 
mínima de 10 dies hàbils anteriors a la data de celebració de la sessió.” 

 

10. ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació 12, presentada per ERC-AM, relativa a 
l’article 25 (Precs i preguntes), paràgraf 2n, d’acord amb el redactat següent: 

“Seran contestades ordinàriament per la persona destinatària en la 
mateixa sessió, sens perjudici que la persona interpel·lada, davant la 
impossibilitat manifesta de donar resposta a la pregunta, doni resposta a la 
sessió següent.” 

11. ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació 13, presentada per ERC-AM, relativa a 
l’article 25 (Precs i preguntes), paràgrafs 3r i 4rt, d’acord amb el redactat 
següent: 

“Cada grup municipal pot presentar un còmput total de 10 preguntes o 
precs en les sessions ordinàries del Ple.  

Les preguntes s’han de formular de forma clara i precisa sobre les 
actuacions i propostes d’actuacions del govern, definint concretament quin 
és el motiu que genera la sol·licitud de resposta per part del regidor/a 



 

 

interpel·lat/da. En cap cas s’acceptaran aquelles que incloguin al seu 
redactat un llistat de preguntes. Les preguntes no poden generar debat ni 
tampoc es voten. Els precs poden generar debat, però no es poden sotmetre 
a votació.” 

 

12. ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació 4, presentada per la CRIDA PREMIÀ DE 
DALT, relativa a l’article 25 (Precs i preguntes), paràgraf 4rt, d’acord amb el 
redactat següent: 

“Les preguntes s’han de formular de forma clara i precisa sobre les 
actuacions i propostes d’actuacions del govern, definint concretament quin 
és el motiu que genera la sol·licitud de resposta per part del regidor/a 
interpel·lat/da. En cap cas s’acceptaran aquelles que incloguin al seu 
redactat un llistat de preguntes. Les preguntes no poden generar debat ni 
tampoc es voten. Els precs poden generar debat, però no es poden sotmetre 
a votació.” 

13. ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació 5, presentada per la CRIDA PREMIÀ DE 
DALT, relativa a l’article 27 (Normes generals sobre el desenvolupament de la 
sessió), paràgraf 7è, d’acord amb el redactat següent: 

“Amb aquesta autorització, el representant de l’associació o l’entitat 
ciutadana (o persona en qui delegui) podrà exposar el seu posicionament 
en un temps màxim de 8 minuts, abans de la lectura, debat i votació de la 
proposta que es tracti.” 

14. ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació 7, presentada per la CRIDA PREMIÀ DE 
DALT, relativa a l’article 28 (Procediment de debat o deliberació), d’acord amb 
el redactat següent: 

“El temps d’aquest primer torn té un límit de vuit minuts per portaveu o 
regidor/a que s’hagi designat.  

La presidència pot atorgar un segon torn de rèplica als regidors i regidores 
que hagin intervingut en el primer torn, o a aquells/es que el seu grup 
respectiu determini, que ha de tenir una durada màxima de tres minuts.” 

15. ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació 4, presentada per l’OFICINA ANTIFRAU DE 
CATALUNYA, relativa a l’article 27 (Normes generals sobre el desenvolupament 
de la sessió), d’acord amb el redactat següent:   

“Seguidament, es procedirà per part de l’alcalde o alcaldessa a donar compte 
dels acords o resolucions adoptats per altres òrgans municipals” 

 
16. ESTIMAR l’al·legació 7.1, presentada per l’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA, 

relativa a l’article 80 (Drets de caràcter econòmic. Els règims de dedicació), 
afegint al final de l’article un nou paràgraf amb el redactat següent:  



 

 

“Totes les dotacions de caràcter econòmic dels càrrecs electes hauran de 
respectar les recomanacions que es dictin des de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya o òrgan equivalent.” 

17. ESTIMAR l’al·legació 7.2, presentada per l’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA, 
relativa l’article 81 (Dret general a la informació) apartat 5è, d’acord amb el 
redactat següent:  

“Aquesta sol·licitud d’informació no resta subjecta a una motivació específica 
per part del peticionari.” 

18. ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació 7.2, presentada per l’OFICINA ANTIFRAU 
DE CATALUNYA, relativa l’article 81 (Dret general a la informació) apartat 6è, 
d’acord amb el redactat següent: 

“La sol·licitud d’informació es considerarà acceptada per silenci administratiu si 
no es dicta resolució denegatòria en el termini de 5 dies naturals, comptats des 
de la data de presentació de la sol·licitud.”  

19. ESTIMAR l’al·legació 7.2, presentada per l’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA, 
relativa l’article 81 (Dret general a la informació), apartat 7è, punt 1r, d’acord 
amb el redactat següent:   

“La consulta general de qualsevol expedient o d’antecedent documentals es 
podrà realitzar, mitjançant un accés especial a l’expedient electrònic o en el 
mateix servei de la Corporació on es trobi. El dret d’accés a la informació 
comporta accessòriament el dret d’obtenció de còpies. ” 

20. ESTIMAR l’al·legació 7.3.b, presentada per l’OFICINA ANTIFRAU DE 
CATALUNYA, relativa a l’article 29 (No intervenció per motius d’abstenció), 
d’acord amb el redactat següent:  

“Quan en un regidor o regidora es doni motiu d’abstenció, la presidència 
advertirà d’aquesta circumstància d’incórrer en motiu d’abstenció al regidor o 
regidora esmentat, qui haurà d’abstenir-se de participar en la deliberació, 
votació, decisió i execució i haurà d’abandonar la sala.” 

21. DESESTIMAR la resta d’al·legacions proposades pels grups municipals i per 
l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

22. MODIFICAR D’OFICI el redactat de l’article 17, apartat a), punt 2, d’acord amb 
el redactat següent:  

“2. Despatx d’Alcaldia i informes del govern municipal” 
 

23.  APROVAR DEFINITIVAMENT el Reglament Orgànic Municipal (ROM) de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, segons el text que s’adjunta a la present 
proposta. 

24. COMUNICAR als interessats aquests acords per al seu coneixement i als efectes 
escaients. 



 

 

25. PUBLICAR els presents acords i el text íntegre del Reglament Orgànic Municipal 
(ROM) de l’Ajuntament de Premià de Dalt al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), en el tauler d’anuncis de la Corporació i anunciar al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la referència del BOBP en que 
s’hagi publicat íntegrament el text. 

26. TRAMETRE els presents acords i el text íntegre del Reglament a l’Administració 
de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.” 

 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=1200.0&endsAt=3 
 

 Sotmesa la proposta a votació, per 14 vots a favor (JUNTS, PSC i ERC-AM) i 3 vots 

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

 

S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

 
 
MOCIONS 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT 
 
5. MOCIÓ PER SOL·LICITAR L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER 
L’AIGUA PÚBLICA (AMAP)  
 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 
 
“L’aigua és un element indispensable per a la vida, la societat i els ecosistemes i, com  

a tal, s’ha de gestionar sota criteris d’interès general i de bé comú. En aquest sentit, 

les Nacions Unides el juliol de 2010 reconeixien que l’aigua és un dret humà. 

 

L’abastament d’aigua i el sanejament són serveis bàsics i essencials, i s’ha de garantir 

en tot moment el seu accés universal i assequible, sense que el seu subministrament 

es pugui privar per motius econòmics o socials. 

 

Aquests serveis bàsics s’han de prestar de forma eficaç, de manera que els beneficis 

d’aquestes activitats retornin a la societat per millorar el servei públic, així com la 

qualitat de l’aigua retornada al medi ambient. 

 

En aquest context, la gestió pública de l’aigua s’ha de considerar com el model de 

gestió que millor s’ajusta a aquestes exigències, amb mecanismes de control social 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e38c001e?startAt=1200.0&endsAt=3
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e38c001e?startAt=1200.0&endsAt=3


 

 

que garanteixen la transparència, la informació, la rendició de comptes i la 

participació ciutadana efectiva. 

 

Atès que el 31 de gener de 2018 es va constituir l’AMAP (Associació de Municipis i 

Entitats per l’Aigua Pública) que, actualment, compta ja amb 47 membres i creixent, 

entre ajuntaments (41), operadors públics de gestió de l’aigua (3) i entitats (3). (El 

llistat de membres actuals es troba com a annex de la moció). 

 

Vistos la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local, i els articles 133 a 136 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, on es preveu la facultat dels ens locals de constituir associacions, d’àmbit 

estatal o autonòmic, per a la protecció i promoció de llurs interessos comuns. 

 

Vistos els articles 321-1 a 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, per la qual s’aprova el 

llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, que regulen de forma específica la naturalesa 

i constitució de les associacions. 

Per tot això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem al Ple l’adopció dels 
següents 

ACORDS 

1. Manifestar l’aposta per la gestió pública de l’aigua. Donar suport a l’Associació de 
Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) i a la tasca que desenvolupa. Establir-
hi contactes i reunir-s’hi per disposar-ne de més informació i, si s’escau, 
d’assessorament per a la re-municipalització de la gestió del servei de 
subministrament d’aigua. 

2. Estudiar l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de Dalt com a membre de ple dret de 
l’esmentada Associació. En cas que s’estimi favorablement per tal d’avançar cap a la 
gestió pública de l’aigua, i a partir dels contactes amb l’Associació i de la recepció i 
anàlisi dels estatuts que estiguin vigents, iniciar els tràmits preceptius per sol·licitar-
ne i aprovar-ne l’adhesió. 

3. Davant la propera finalització de la concessió del servei d’abastament d’aigua al 
municipi, i d’acord amb el que recull el ROAS (Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals), iniciar els tràmits necessaris per, a partir d’una diagnosi de situació, 
nomenar la intervenció tècnica i crear la comissió liquidadora i la d’estudi del model 
gestió a establir després que finalitzi la concessió. Comptar amb l’Associació per a allò 
en què pugui contribuir respecte a aquests procediments. 

4. Donar compte d’aquests acords a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua 
Pública (AMAP). 



 

 

5. Difondre aquests acords, així com l’adhesió en el moment que es produís, a través de 
tots els mitjans municipals.” 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=3738.0&endsAt=4 
 

 Sotmesa la moció a votació, per 5 vots a favor (ERC-AM i CRIDA), i 12 vots en 

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

 

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

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS 

 

6. MOCIÓ PER A DONAR L’OPCIÓ A PARES I MARES DE DEMANAR LA JORNADA 

CONTÍNUA EN ELS CENTRES EDUCATIUS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 

 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hace tiempo que diferentes plataformas catalanas para la educación con jornada 
continua, compuestas por familias de alumnos, piden que en aquellos centros donde la 
mayoría lo solicite puedan aplicar un horario lectivo de 9h a 14h y, a continuación, 
comedor de 14:00 a 16:30, ajustándose así a la realidad laboral, social y de conciliación 
para aquellas familias que así lo requieran o necesiten esta opción. 

Con esta propuesta se consigue que el centro educativo no tenga que cerrar antes, sino 
que se haga una nueva distribución de la jornada continuando como viene siendo 
habitual, con actividades opcionales por la tarde. 

De esta manera se evitaría la interrupción de la jornada lectiva que supone el horario de 
comedor y se reducirían a la mitad el número de entradas y salidas en el centro, evitando 
a su vez el número de aglomeraciones a las puertas de los centros escolares. 

Desde Ciudadanos consideramos que la jornada escolar continua tiene sus beneficios: 

 Concentra la actividad académica en los horarios de mayor receptividad. 

 Adaptar el horario los ritmos biológicos de los alumnos permitiría reducir la fatiga 
y el estrés. 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e38c001e?startAt=3738.0&endsAt=4
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e38c001e?startAt=3738.0&endsAt=4


 

 

 Los niños y niñas disponen de tiempo para jugar, descansar o para estar con su 
familia (esto repercutirá positivamente en su estado y bienestar emocional y en la 
mejora de sus vínculos familiares) 

 Reduce el absentismo escolar 

 Favorece la conciliación familiar (Horarios de recogida más flexibles, que se 
adapten a las necesidades de todas las familias.) 

 Reduce el estrés familiar de los excesivos traslados y se reduce la posibilidad de 
contagio de Covid-19 

 No supone la pérdida del comedor ni de becas. 

 Beneficio económico (reduce el coste económico para gastos de comedor y 
desplazamientos)  

La pandemia de la COVID-19 ha hecho que ahora sean muchas familias las que solicitan 
esta opción debido a que hay muchos más progenitores que optan por el teletrabajo o 
bien debido a que consideran que esta opción reduce las posibilidades de contagio. 

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

Primero. - Solicitar al Departament d’Ensenyament y a su Conseller, que establezcan los 
mecanismos normativos necesarios para la libre elección por parte de las familias y la 
autonomía del centro Educativo, a la hora de optar por la jornada continua, en los centros 
de Premià de Dalt 

Segundo. - Dar traslado de esta moción, a las Direcciones de los centros Educativos de 
Premià de Dalt, a las AFAS y al Consejo escolar municipal, para que valoren la opción de 
implantar una jornada educativa continua mientras dure la pandemia de la Covid-19 y si 
lo consideran conveniente dejar esta opción horaria para siempre. 

Tercero. - Comunicar dichos acuerdos en todos los medios de comunicación locales, a las 
plataformas por la jornada continua, al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya y resto de Grupos Parlamentarios de la Generalitat de Catalunya.” 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=4710.0&endsAt=5 
 

 Sotmesa la moció a votació, per 1 vot a favor (Cs), 14 vots en contra (JUNTS, PSC i 

ERC-AM), i 2 abstencions (CRIDA) dels membres que integren la Corporació.   

 

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

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e38c001e?startAt=4710.0&endsAt=5
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e38c001e?startAt=4710.0&endsAt=5


 

 

7. MOCIÓ PER A MILLORAR LA SITUACIÓ ACTUAL DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS 

 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció: 
 

“Després de mesos convivint amb la pandèmia del COVID-19, una segona onada de la 
mateixa amenaça amb un nou col· lapse sanitari a l'atenció primària del nostre municipi. 
En aquesta segona onada del coronavirus, s’encenen  totes  les  alarmes: la falta de 
mitjans, la falta de personal, el volum de càrrega de treball i les baixes retribucions que 
provoquen una fugida de talent. Els professionals assenyalen que les retallades de l'última 
dècada han  fet perdre al voltant d'uns 1.000 facultatius en els CAPs que reclamen 
contractacions d'una dimensió similar per a poder atendre el volum de  pacients  actual  
amb  qualitat. D'aquesta xifra, no obstant això, la Generalitat només ha realitzat 
aproximadament 120 contractacions a conseqüència del  pacte al qual es va arribar fa dos 
anys, tot i que encara queda lluny de les 300 contractacions que l'Executiu es va 
comprometre a incorporar, a través de l’Institut Català de Salut (ICS). El Conseller 
d'Economia, Pere Aragonés i la Consellera de Salut, Alba Vergés, anunciaven un pla de 
reforç de l'atenció primària amb noves inversions en una àrea que reconeixien 
maltractada, i que ha rebut la crítica per ser un pla que no correspon amb una realitat que 
qualifiquen d'angoixant, i que no ha estat consensuat amb els professionals i que, fins ara, 
s'està suplint gràcies al sobreesforç que fan prop de 800 professionals  treballant més  
hores. Aquesta situació provoca les queixes i situacions greus que viuen molts usuaris  que 
veuen amb gran preocupació com els CAPs tenen un gran dèficit  d'assistència i de mitjans 
telemàtics, dèficit que els impedeix dur a terme  moltes  visites i  consultes  de vital  
necessitat per als veïns dels municipis, com és en el nostre cas amb els consultoris mèdics, 
que han estat o son tancats en aquesta onada de la Covid-19. 
 
PRIMER: Instar el Govern de la Generalitat i al Departament de Salut a:  
 
* Obrir de forma immediata el consultoris mèdics de Premià de Dalt, 
* Que permetin a l’Ajuntament habilitar espais per fer proves Covid-19  
* Satisfer la demanda dels professionals  
* Habilitar els mitjans tècnics i  econòmics necessaris per a poder atendre tot tipus de 
visites i cobrir les necessitats dels ciutadans que s'estan veient relegades. 
 
SEGON: Instar el Govern de la Generalitat i al Departament de Salut perquè garanteixin un 
procediment àgil de sol· licitud de cita prèvia amb els CAPs/Consultoris,  especialment per 
a aquelles persones que tenen dificultat per a l'ús de mitjans informàtics i electrònics, amb 
el reforç de centraletes telefòniques o amb mes personal d’atenció al usuari. 
 
TERCER: Instar el Govern de la Generalitat i al Departament de Salut perquè garanteixin 
els professionals necessaris en els CAPs/Consultoris, per a atendre la patologia del 
COVID19 sense desplaçar-se a un altre municipi , així com la resta de patologies que van 
quedar desateses durant  l'Estat d'Alarma i les existents en l'actualitat. 



 

 

QUART: Instar a l'Ajuntament de Premià de Dalt a prendre les mesures necessàries, dins 
de les seves competències locals, per a millorar el servei  d'atenció i suport als ciutadans 
en els CAPs/Consultoris del municipi, així com per tal que habiliti els mitjans necessaris 
perquè la ciutadania, especialment aquells col· lectius més vulnerables, estiguin atesos de 
manera adequada amb reforços en les visites mèdiques a domicili.” 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=5707.0&endsAt=6 
 

 Sotmesa la moció a votació, per 3 vots a favor (CRIDA i Cs), i 14 vots en contra 

(JUNTS, PSC i ERC-AM) dels membres que integren la Corporació.   

 

S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) 
 
8. PREGUNTES RELATIVES A LES ZONES I ELS DIES DE CAÇA A LA MUNTANYA DE PREMIÀ 
DE DALT 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=6930.0&endsAt=7 
 
9. PREGUNTA RELATIVA A L’EXPOSICIÓ UNIVERS PLANELLA 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=7072.0&endsAt=7 
 
10. PREGUNTES RELATIVES A SI L’AJUNTAMENT TÉ PREVIST ELABORAR ALGUN 
CONCURS PÚBLIC QUE CONTEMPLI COM A PROVEÏDOR A ALGUNA ENTITAT SOCIAL 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=7189.0&endsAt=7 
 
11. PREGUNTA RELATIVA ALS APARCAMENTS DE LA ZONA DE CAN VILAR I EL BARRI 
SANTA ANNA-TIÓ 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=7259.0&endsAt=7 
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12. PREC RELATIU A LA PORTA PRINCIPAL DEL MUSEU 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=7376.0&endsAt=7 
 
13. PREC RELATIU A LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI (ITE) 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=7410.0&endsAt=7 
 
14. PREC RELATIU A LA RESTAURACIÓ DELS ELEMENTS DEL PARC DE CAN VILAR 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=7600.0&endsAt=7 
 
 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT 
 
15. PREC RELATIU A L’ESTABLIMENT D’UN PROTOCOL PER ELIMINAR LES PINTADES 
D’ODI 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=7630.0&endsAt=7 
 
16. PREGUNTES RELATIVES A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=7700.0&endsAt=7 
 
 
17. PREGUNTES RELATIVES AL CAP I ELS CONSULTORIS 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=7894.0&endsAt=8 
 
 
18. PREGUNTES RELATIVES A L’EDUCACIÓ TELEMÀTICA 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=8023.0&endsAt=8 
 
 
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS 
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19. PREGUNTES RELATIVES AL PLA ESTRATÈGIC QUE TÉ L’AJUNTAMENT PER ATRAURE 
EMPRESES AL NOSTRE MUNICIPI  
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=8130.0&endsAt=8 
 
20. PREGUNTA RELATIVA A LA QUANTITAT D’EUROS DE LES PARTIDES 
PRESSUPOSTÀRIES NO EXECUTADES 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=8320.0&endsAt=8 
 
21. PREGUNTA RELATIVA A LES AJUDES DIRECTES AL COMERÇ LOCAL 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=8380.0&endsAt=8 
 
22. PREGUNTES RELATIVES A LES NECESSITATS QUE TÉ LA POBLACIÓ DE PREMIÀ DE 
DALT 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=8488.0&endsAt=8 
 
23. PREGUNTES RELATIVES AL MATERIAL DE DESINFECCIÓ DE LA COVID-19 QUE 
DEMANEN ELS CENTRES EDUCATIUS A LES FAMÍLIES 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=8570.0&endsAt=8 
 
24. PREGUNTA RELATIVA A SI L’AJUNTAMENT DISPOSA D’UN PLA D’EMERGÈNCIA 
HABITACIONAL 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=8705.0&endsAt=8 
 
25. PREGUNTA RELATIVA A LA PANCARTA QUE HI HA A LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=8740.0&endsAt=8 
 
26. PREGUNTA RELATIVA A LA PODA 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=8884.0&endsAt=8 
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27. PREC RELATIU ALS MODELS DE SOL·LICITUD D’AJUDES AL TEIXIT ECONÒMIC DE 
PREMIÀ DE DALT 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817569c6b80175bc07e
38c001e?startAt=8920.0&endsAt=9 
 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent les 
22 hores del dia 16 de novembre de 2020, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en 
dono fe. 

 

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