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ORDRE DEL DIA

1.- INFORME DE REGIDORIES.-

ALCALDIA
2.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (acta núm. 6).3.- Despatx Oficial.-

ECONOMIA I PROJECTES ESTRATÈGICS
4.- Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs
municipals per a l’exercici 2021.-

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
5.- Modificació del catàleg de llocs de treball i de la plantilla orgànica del personal de la
Corporació per a l’exercici 2020.-

MOCIONS
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
6.- Moció per a la creació d’un reglament dels mitjans de comunicació locals.--

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
7.- Moció per impulsar la instal·lació de parades de bus nocturnes per evitar agressions
sexistes i reduir el risc d’assetjament a les dones.-

PRECS I PREGUNTES
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL

8.- Pregunta relativa a la compra de bosses biodegradables per a la recollida dels
excrements dels gossos.---9.- Pregunta relativa al projecte de la piscina.-10.- Preguntes relatives a la passarel·la que dona accés al poblat iber de la Cadira del
Bisbe.—
11.- Pregunta relativa a la nova promoció d’habitatges a la Riera de Sant Pere.-12.- Pregunta relativa a la reinversió de diners procedents de la partida pressupostària
de Cultura cap a Serveis Socials.13.- Prec relatiu a la substitució del paviment de llosetes de formigó del carrer
Teixidores.-14.- Prec relatiu a l’incivisme durant les hores d’entrada i sortida de l’escola Santa
Anna.-15.- Prec relatiu a que tots els centres escolars del poble tinguin el mateix tracte que
l’escola Marià Manent.-16.- Prec relatiu a les jardineres de formigó del municipi.-17.- Prec relatiu a l’horari de la Comissió Informativa i Junta de Portaveus.-- -

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE
DALT
18.- Prec relatiu a la realització d’un debat públic sobre el ROM.--19.- Pregunta relativa a les pintades que inciten l’odi.--20.- Preguntes relatives a les màquines per reciclar envasos.-21.- Pregunta relativa als òrgans de participació.-22.- Preguntes relatives als controls per radar.--

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
23.- Pregunta relativa a la taxa per a la col·locació de propaganda a la façana de

l’Ajuntament.24.- Pregunta relativa als vehicles abandonats.-25.- Pregunta relativa als resums dels Plens que apareixen en el web municipal.-26.- Pregunta relativa a si l’Ajuntament disposa d’una auditoria d’eficiència energètica
dels edificis públics.-27.- Preguntes relatives a la nova Associació de Comerciants de Premià de Dalt.--28.- Prec relatiu a la realització d’una campanya solidària de recollida d’aliments durant
el Nadal.-29.- Prec relatiu al local de l’oposició.-

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- INFORME DE REGIDORIES
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=43.0&endsAt=951

ALCALDIA
2. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ACTA NÚM. 6)
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=951.0&endsAt=96
 Sotmesa l’acta número 6 a votació, s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels
16 membres presents sense esmenes.

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

“1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2020, va
acordar contractar a l’empara del contracte laboral d’interinitat, regulat per l’art.
15.1.c del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, a la senyora Marta Quintero Toledo,
com a treballadora familiar, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals, des de l’1
d’octubre de 2020, i fins la cobertura de la plaça en la forma legalment establerta, o
en el seu defecte, la seva amortització, amb una retribució bruta mensual de 1.820,02
€ (Sou base: 595,22 €, Millora: 964,80 € i Prorrata pagues extres: 260,00 €).
2. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 28 de novembre de 2020, va
acordar contractar a l’empara del contracte d’obra o servei de durada
determinada i d’interès social, regulat per l’art. 15.1.a) del RDL 2/2015, de 23
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, la
senyora Mireia Domingo Adrover, com a tècnica d’ocupació de l’actuació
ocupacional “Activar la prospecció empresarial”, en el marc del projecte de Treball
als Barris 2019, subvencionat pel SOC , amb una dedicació de 37,5 hores setmanals
i una retribució bruta mensual de 2.193,86 € (Sou base: 1.040,69 €; Millora: 880,00
€ i P.P Extra: 273,17 €) des d l’1 d’octubre de de 2020 al 31 de març de 2021.
3. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 28 de novembre de 2020, va
acordar contractar a l’empara del contracte d’obra o servei de durada
determinada i d’interès social, regulat per l’art. 15.1.a) del RDL 2/2015, de 23
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, la
senyora Cristina García Montañés, com a auxiliar administrativa de l’actuació
ocupacional “Qualitat en l’atenció a les dones i persones en atur del barri”, en el
marc del projecte de Treball als Barris 2019, subvencionat pel SOC, amb una
dedicació de 37,5 hores setmanals i una retribució bruta mensual de 1.828,43 €
(Sou base: 650,33 €; Millora: 917,74 € i P.P Extra: 260,36 €) des d l’1 d’octubre de
de 2020 al 31 de març de 2021.
4. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 28 de novembre de 2020, va
acordar contractar a l’empara del contracte d’obra o servei de durada
determinada i d’interès social, regulat per l’art. 15.1.a) del RDL 2/2015, de 23
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, el
senyor Adrià Barazón Florit, com a dinamitzador d’infants i joves de l’actuació
ocupacional “Dinamització d’infants i joves del barris”, en el marc del projecte de
Treball als Barris 2019, subvencionat pel SOC, amb una dedicació de 37,5 hores
setmanals i una retribució bruta mensual de 1.848,90 € (Sou base: 650,33 €;

Millora: 935,29 € i P.P Extra: 263,28 €) des d l’1 d’octubre de 2020 al 31 de març de
2021.
5. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2020 va
acordar autoritzar, un cop acreditat el cessament com agent de la Policia de
Cabrera de Mar, i amb efectes del 15 d’octubre de 2020, el reingrés del Sr. Ricardo
Illán Espinosa, a la seva categoria en plantilla d’agent de la policia local (escala
d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe Policia Local, escala
bàsica, grup de titulació C2), essent la seva retribució bruta mensual de 2.347,13 €
(Sou Base: 650,33 €, Complement de Destí: 355,36 €, Complement Específic:
894,63 €, Reclassificació Econòmica: 131,08 € i P.P.Extra: 315,73 €), amb la qual
cosa es dóna per finalitzada la situació administrativa d’excedència voluntària per
incompatibilitat en què es trobava.
6. Per decret d’Alcaldia de data 15 d’octubre de 2020 es va resoldre autoritzar
l’adscripció temporal en comissió de serveis del funcionari de l’Ajuntament de
Cabrera de Mar, Sr. Francisco Manuel Gálvez Rodríguez, per a que, per un període
d’un any, prorrogable per un any més, ocupi una plaça vacant d’agent de la policia
local de l’Ajuntament de Premià de Dalt, durant el període comprés entre el 15
d’octubre de 2020 i el 14 d’octubre de 2021, ambdós inclosos.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=966.0&endsAt=12

ECONOMIA I PROJECTES ESTRATÈGICS
4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS
TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2021
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves
tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import
de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Vista la Memòria del regidor d’ Hisenda i l’ informe d’ Intervenció,
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, es
proposa al Ple l’ adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de
regir per a l’exercici 2021 i següents, així com el seu text refós.

Segon.- APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm. 1. Impost sobre Béns Immobles
Ordenança Fiscal núm. 2. Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica
Ordenança Fiscal núm. 3 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres
Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre l’ increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana
Ordenança Fiscal núm. 5 Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança Fiscal núm. 9 Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per
espectacles públics i grans transports
Ordenança Fiscal núm. 10 Taxa per llicències o la comprovació d’ activitats comunicades
en matèria d’ urbanisme
Ordenança Fiscal núm. 12. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
Ordenança Fiscal núm. 14. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus
Ordenança Fiscal núm. 16. Taxa per prestació de serveis a les escoles bressol municipals
Ordenança Fiscal núm. 17. Taxa per prestació de serveis per ensenyaments especials a
establiments municipals
Ordenança Fiscal núm. 18 Taxa per la prestació del servei d’ atenció domiciliària
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al BOP i a un diari de
gran difusió de la Província els anteriors acords provisionals, així com el text complet de
les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de l’ anunci d’ exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.

Quart.- Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=1220.0&endsAt=2
 Sotmesa la proposta a votació, per 12 vots a favor (JUNTS, PSC i CRIDA) i 4
abstencions (ERC-AM i Cs) dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
5. MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DEL
PERSONAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2020
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del 2 de desembre de 2019, va aprovar
el catàleg de llocs de treball i la plantilla orgànica d’aquesta Corporació per a l’exercici
2020.
A conseqüència del creixement de l’organització, dels serveis que es presten i de les
necessitats que han anat sorgint, s’ha pogut constatar la necessitat de crear nous llocs de
treball que recullin responsabilitats i funcions no assignades específicament a cap dels
llocs de treball inclosos a l’actual catàleg de llocs de treball d’aquest Ajuntament. Tot això
ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar i adequar els instruments d’ordenació
del personal per tal d’adaptar-los a les necessitats d’aquesta Corporació.
Examinat l’informe emès al respecte pel cap de Recursos Humans i Organització
Administrativa així com la fiscalització i conformitat prèvia efectuada pel departament
d’intervenció i d’acord amb el que disposen els articles 52.2j) i 283 del Reial 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, 29, 31 i 54 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals a Catalunya i, en virtut de
les competències que m’han estat delegades per decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de
2019, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
1. MODIFICAR el catàleg de llocs de treball d’aquesta Corporació, per a l’exercici 2020, en
el sentit de fer constar que, a partir de l’aprovació del present acord, es creen els llocs
de treball amb els codis 232 a 234 amb les retribucions anuals que es detallen a

continuació, d’acord amb el que estableix el Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener,
pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector
públic:
Denominació del Lloc de
Treball
232 TAG Secretaria
233 Cap Serveis a les Persones
234 Director/a Biblioteca

Retribució

C. Específic

23.674,30 €
23.674,30 €
14.006,26 €

19.696,60 €
28.425,60 €

Millora

GT

A1
A1
20.450,22 € A2

2. MODIFICAR la plantilla orgànica del personal funcionari d’aquesta Corporació en el
sentit de crear una nova plaça de TAG Secretaria.
3. PUBLICAR íntegrament la plantilla orgànica aprovada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que
disposa l’article 283.4 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.
4. REMETRE còpia de la modificació del catàleg i de la plantilla aprovats al departament
de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya en el
termini de 30 dies comptats a partir de la data de la seva aprovació.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=2965.0&endsAt=3
 Sotmesa la proposta a votació, per 16 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC, CRIDA i
Cs), dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat
dels 16 membres presents.

MOCIONS
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
6. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN REGLAMENT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
LOCALS
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:

“Atès que el 20 de maig de 2003 es va publicar al DOGC el Decret legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que l’esmentat Text Refós diu textualment:
“170.2 El ple de l’Ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups
municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal com ara la televisió local, les
emissores de ràdio municipal i les publicacions i els butlletins editats per l’Ajuntament.
En aquest sentit, els respectius plens han d’aprovar un reglament que reguli les condicions
d’accés i d’ús d’aquests mitjans pels regidors i grups municipals constituïts al si de la
corporació.”
Atès que actualment l’Ajuntament de Premià de Dalt edita periòdicament una publicació
municipal impresa per a la ciutadania que encara no s’ha reglamentat, el butlletí «La
Pinassa», i que també disposa de canals a xarxes socials, pàgina web, butlletí electrònic, la
ràdio local municipal i el canal de comunicació digital Premià Mèdia.
Vistos els principis generals que han de regir els mitjans de comunicació audiovisuals dels
ens locals segons el que disposa la llei 22/2005 de la comunicació audiovisual de Catalunya
en el seu Títol I Capítol II.
Vist també el que proposa el “Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local
pública” elaborat el 2003 pel Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i per la Directora del Postgrau de Producció i
Gestió de la Comunicació Local, i signat per la Facultat de Ciències de la Comunicació de la
UAB i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona.
Atès el punt 9 d’aquest Decàleg on es fa referència explícita a la forma de funcionar
d’aquests mitjans: “Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar
amb estructures organitzatives –consells editorials o consells d’administració– que
garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt
del consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local.”
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
1. Elaborar en els propers mesos, entre tots els grups municipals, i amb la participació
de la ciutadania i d'altres agents interessats si es considera, una proposta de
Reglament de Mitjans de Comunicació, en els termes previstos per l’article 170.2 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, que entre d’altres, reguli el funcionament
d’un Consell Editorial -o òrgan equivalent- per a tots els mitjans de comunicació locals
públics de l’Ajuntament, respectant el sentit que estableix el “Decàleg de bones
pràctiques de la comunicació local pública”.

2. Que en aquest Consell Editorial -o òrgan equivalent- hi tinguin representació, com a
mínim, tots els grups municipals de l’Ajuntament, així com les organitzacions de la
societat civil i de la ciutadania local que en vulguin formar part, i representants dels
treballadors i les treballadores municipals, i es reuneixi com a mínim tres cops l’any.
3. Difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=3788.0&endsAt=4
 Sotmesa la moció a votació, per 6 vots a favor (ERC-AM, CRIDA i Cs), i 10 vots en
contra (JUNTS i PSC) dels 16 membres presents.
S’ACORDA NO APROVAR la moció presentada en tots els seus punts.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
7. MOCIÓ PER IMPULSAR LA INSTAL·LACIÓ DE PARADES DE BUS NOCTURNES PER
EVITAR AGRESSIONS SEXISTES I REDUIR EL RISC D’ASSETJAMENT A LES DONES
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por desgracia, las víctimas de violencia machista en Cataluña no las hemos podido
erradicar e incluso en época de la Covid-19 se han producido 6 muertes hasta el mes de
septiembre de este año, con un total de 84 víctimas en los últimos 10 años según el último
balance del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Así pues, y para no perder el tren de las iniciativas ciudadanas que ya se están
materializando en municipios de España como Terrassa, Sabadell, Granollers o Sant
Cugat, por ejemplo; y para que se estudie la propuesta como ya se está realizando en
Zaragoza y Sevilla; traemos a este pleno una moción solicitando paradas de bus nocturnas
“anti-acoso” para Premià de Dalt buscando la máxima seguridad para nuestras vecinas.
Paradas "a demanda", "intermedias" o "anti-acoso". Son los distintos nombres que se le
ha dado a la iniciativa en las ciudades que estudian ponerla en marcha en sus líneas de
autobuses nocturnos. Se trata, como veremos, de fijar paradas intermedias o a
demanda, dentro de la ruta oficial, que permitan a las mujeres y adolescentes menores de
18 años, aproximarse lo máximo posible a su punto de destino y tener que caminar el
menor tiempo posible solas.

El sistema como podemos observar es bastante sencillo, ya que el horario del bus C-14
acaba alrededor de las 22h, muy factible para poder implantar este sistema de paradas y
más ahora en época de Covid-19 que viajan menos usuarios en transporte público.
Por ejemplo, si una mujer coge el autobús a las 21.30h en la estación de tren de Premià de
Mar, debe avisar al conductor del lugar en el que quiere bajarse, aunque no sea una de las
paradas programadas en la línea del bus, y se materializa la acción, eso sí, dentro de la
ruta oficial. Las vecinas que soliciten apearse fuera de una parada reglamentaria deberán
permanecer en la parte delantera del vehículo y se bajarán por la puerta más cercana al
conductor.
El reto sería no ralentizar el servicio con excesivas paradas o evitar que el bus se acabe
convirtiendo en un taxi.
Así pues, el objetivo común, es que las mujeres se sientan un poco más seguras cuando
regresan a casa por la tarde-noche y más cuando nos acercamos a las estaciones del año
que son más oscuras, después del trabajo o de estudiar, y evitar el temor al riesgo de sufrir
seguimientos o una agresión si van caminando por el municipio y solas. Las paradas
personalizadas vendrían a permitir reducir el tramo que la mujer tiene que recorrer sola y
de noche, desde que se baja del autobús hasta su domicilio o el lugar al que se dirija.
Por todo ello y a propuesta del Grupo Municipal de Ciutadans de Premià de Dalt, el Pleno
del Ayuntamiento de Premià de Dalt propone adoptar los siguientes acuerdos:
1. Solicitar a través de este Ayuntamiento a la empresa Moventis-Casas, gestora de la
línea de autobús C-14, que estudien la iniciativa de implantar paradas “anti-acoso”
en sus trayectos nocturnos. Y si es viable la mencionada medida procedan a
ponerlas en funcionamiento lo antes posible.
2. Iniciar una campaña, tanto en los medios de comunicación locales, como dentro
del área de Igualdad del Ayuntamiento, para informar a todas las usuarias de esta
línea de Bus, que pueden solicitar este servicio de parada “anti-acoso”.
3. Que en cada parada de esta línea se identifique a través de carteles, adhesivos o
cualquier distintivo para que las usuarias de esta línea soliciten el servicio de
parada “anti-acoso”.”
 Per unanimitat dels presents, s’acorda la incorporació d’unes esmenes, passant a
tenir la moció el redactat que es transcriu a continuació:
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por desgracia, las víctimas de violencia machista en Cataluña no las hemos podido
erradicar e incluso en época de la Covid-19 se han producido 6 muertes hasta el mes de
septiembre de este año, con un total de 84 víctimas en los últimos 10 años según el último
balance del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Así pues, y para no perder el tren de las iniciativas ciudadanas que ya se están
materializando en municipios de España como Terrassa, Sabadell, Granollers o Sant
Cugat, por ejemplo; y para que se estudie la propuesta como ya se está realizando en
Zaragoza y Sevilla; traemos a este pleno una moción solicitando paradas de bus nocturnas
“anti-acoso” para Premià de Dalt buscando la máxima seguridad para nuestras vecinas.
Paradas "a demanda", "intermedias" o "anti-acoso". Son los distintos nombres que se le
ha dado a la iniciativa en las ciudades que estudian ponerla en marcha en sus líneas de
autobuses nocturnos. Se trata, como veremos, de fijar paradas intermedias o a
demanda, dentro de la ruta oficial, que permitan a las mujeres y adolescentes menores de
18 años, aproximarse lo máximo posible a su punto de destino y tener que caminar el
menor tiempo posible solas.
El sistema como podemos observar es bastante sencillo, ya que el horario del bus C-14
acaba alrededor de las 22h, muy factible para poder implantar este sistema de paradas y
más ahora en época de Covid-19 que viajan menos usuarios en transporte público.
Por ejemplo, si una mujer coge el autobús a las 21.30h en la estación de tren de Premià de
Mar, debe avisar al conductor del lugar en el que quiere bajarse, aunque no sea una de las
paradas programadas en la línea del bus, y se materializa la acción, eso sí, dentro de la
ruta oficial. Las vecinas que soliciten apearse fuera de una parada reglamentaria deberán
permanecer en la parte delantera del vehículo y se bajarán por la puerta más cercana al
conductor.
El reto sería no ralentizar el servicio con excesivas paradas o evitar que el bus se acabe
convirtiendo en un taxi.
Así pues, el objetivo común, es que las mujeres se sientan un poco más seguras cuando
regresan a casa por la tarde-noche y más cuando nos acercamos a las estaciones del año
que son más oscuras, después del trabajo o de estudiar, y evitar el temor al riesgo de sufrir
seguimientos o una agresión si van caminando por el municipio y solas. Las paradas
personalizadas vendrían a permitir reducir el tramo que la mujer tiene que recorrer sola y
de noche, desde que se baja del autobús hasta su domicilio o el lugar al que se dirija.
Por todo ello y a propuesta del Grupo Municipal de Ciutadans de Premià de Dalt, el Pleno
del Ayuntamiento de Premià de Dalt propone adoptar los siguientes acuerdos:
1. Solicitar a la Generalitat de Catalunya, organismo que regula la concesión
administrativa de la línea C-14 con (Moventis-Casas), a estudiar la iniciativa de

implantar paradas “anti-acoso” en los trayectos nocturnos de la mencionada línea.
Y si es viable la medida procedan a ponerlas en funcionamiento lo antes posible.
2. Iniciar una campaña, tanto en los medios de comunicación locales, como dentro
del área de Igualdad del Ayuntamiento, para informar a todas las usuarias de esta
línea de Bus, que pueden solicitar este servicio de parada “anti-acoso”.
3. Que en cada parada de esta línea se identifique a través de carteles, adhesivos o
cualquier distintivo para que las usuarias de esta línea soliciten el servicio de
parada “anti-acoso”.”
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=4855.0&endsAt=5
 Sotmesa la moció a votació, per 16 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC, CRIDA i Cs),
dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per unanimitat
dels 16 membres presents.

PRECS I PREGUNTES
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
8. PREGUNTA RELATIVA A LA COMPRA DE BOSSES BIODEGRADABLES PER A LA
RECOLLIDA DELS EXCREMENTS DELS GOSSOS
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=5651.0&endsAt=5
9. PREGUNTA RELATIVA AL PROJECTE DE LA PISCINA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=5843.0&endsAt=5
10. PREGUNTES RELATIVES A LA PASSAREL·LA QUE DONA ACCÉS AL POBLAT IBER DE LA
CADIRA DEL BISBE
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=5931.0&endsAt=6

11. PREGUNTA RELATIVA A LA NOVA PROMOCIÓ D’HABITATGES A LA RIERA DE SANT
PERE
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=6118.0&endsAt=6
12. PREGUNTA RELATIVA A LA REINVERSIÓ DE DINERS PROCEDENTS DE LA PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA DE CULTURA CAP A SERVEIS SOCIALS
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=6191.0&endsAt=6
13. PREC RELATIU A LA SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LLOSETES DE FORMIGÓ DEL
CARRER TEIXIDORES
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=6328.0&endsAt=6
14. PREC RELATIU A L’INCIVISME DURANT LES HORES D’ENTRADA I SORTIDA DE
L’ESCOLA SANTA ANNA
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=6387.0&endsAt=6
15. PREC RELATIU A QUE TOTS ELS CENTRES ESCOLARS DEL POBLE TINGUIN EL MATEIX
TRACTE QUE L’ESCOLA MARIÀ MANENT
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=6445.0&endsAt=6
16. PREC RELATIU A LES JARDINERES DE FORMIGÓ DEL MUNICIPI
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=6484.0&endsAt=6
17. PREC RELATIU A L’HORARI DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA I JUNTA DE PORTAVEUS
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=6548.0&endsAt=6

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT

18. PREC RELATIU A LA REALITZACIÓ D’UN DEBAT PÚBLIC SOBRE EL ROM
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=6702.0&endsAt=6
19. PREGUNTA RELATIVA A LES PINTADES QUE INCITEN L’ODI
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=6777.0&endsAt=6
20. PREGUNTES RELATIVES A LES MÀQUINES PER RECICLAR ENVASOS
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=6898.0&endsAt=7
21. PREGUNTA RELATIVA ALS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=7097.0&endsAt=7
22. PREGUNTES RELATIVES ALS CONTROLS PER RADAR
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=7175.0&endsAt=7

PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
23. PREGUNTA RELATIVA A LA TAXA PER A LA COL·LABORACIÓ DE PROPAGANDA A LA
FAÇANA DE L’AJUNTAMENT
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=7325.0&endsAt=7
24. PREGUNTA RELATIVA ALS VEHICLES ABANDONATS
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=7428.0&endsAt=7
25. PREGUNTA RELATIVA ALS RESUMS DELS PLENS QUE APAREIXEN EN EL WEB
MUNICIPAL
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=7517.0&endsAt=7

26. PREGUNTA RELATIVA A SI L’AJUNTAMENT DISPOSA D’UNA AUDITORIA D’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DELS EDIFICIS PÚBLICS
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=7642.0&endsAt=7
27. PREGUNTES RELATIVES A LA NOVA ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE PREMIÀ DE
DALT
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=7694.0&endsAt=7
28. PREC RELATIU A LA REALITZACIÓ D’UNA CAMPANYA SOLIDÀRIA DE RECOLLIDA
D’ALIMENTS DURANT EL NADAL
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=7900.0&endsAt=7

29. PREC RELATIU AL LOCAL DE L’OPOSICIÓ
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff80808174e89a150175270c7
40b0011?startAt=7964.0&endsAt=8

No havent-hi més assumptes a tractar, el President accidental dona per finalitzada la
sessió, essent les 22 hores del dia 19 d’octubre de 2020, de tot el que s’ha dit jo com a
Secretària, en dono fe.

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document a la data que hi figura.

La Secretària
Mireia Boté Massagué

Vistiplau
El President accidental
Sr. Alejandro Costa Urigoitia

