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RESUM DE LA SESSIO DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 17.09.2014  

 
 

 

3. SERVEIS ECONÒMICS 

3.1. INTERVENCIO 

3.1.1. Exp I 123 2014 Informació al ple execució del segon trimestre 2014 

 

El Ple es dona per assabentat del contingut de la informació elaborada per serveis 

econòmics  que reflexa la part d’ingressos i de despeses executats durant el període així com 

altres estats pressupostaris. 

 

Els regidors portaveus dels grups municipals ICV-EUIA-E i PP manifesten la seva preocupació 

en relació a la manca de pagament dels ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya i 

el regidor portaveu del grup municipal CP-PA incideix en la correcta execució econòmica de 

les partides corresponents a serveis socials però denuncia incompliment dels compromisos 

assumits per la regidora delegada de serveis socials de pactar amb els grups municipals els 

criteris d’adjudicació dels ajuts a famílies. 

 

 

3.1.2 .Informe d’ Intervenció en relació a resolucions adoptades per l’alcalde 

contràries a les objeccions efectuades per la intervenció municipal (art. 218 RDL 

2/2014, de 5 de març).  

 

El Ple es dona per assabentat del contingut de l’informe emès per l’interventor municipal 

relatiu a les resolucions adoptades per l’alcalde contràries a les seves objeccions 

efectuades en expedients municipals. 

 

Els regidors portaveus dels grups municipals ICV-EUIA-E i CP-PA incideixen en la 

irregularitat, apuntada per l’interventor, d’efectuar contractes menors per a la neteja dels 

col·lectors pluvials del municipi atès que es tracta d’una activitat que ha de estar objecte 

de licitació pública. 

 

El regidor portaveu del grup municipal CP-PA incideix també en la necessitat de trobar la 

fórmula jurídica per tal que les persones que estan en situació d’atur no hagin d’abonar 

les taxes per a la presentació als concursos-oposicions convocats per l’Ajuntament tal i 

com es fa en altres municipis. 

 

 

4.SERVEIS PERSONALS DE PARTICIPACIO CIUTADANA 

4.1 PROMOCIO ECONOMICA 

4.1.1 Exp. PE/C/2014/8 Festes Locals any 2015 

 

S’aprova per assentiment les dues festes locals per a l’any 2015 que seran els dies 16 de 

febrer i 10 de juliol. 

 

El regidor delegat de promoció econòmica explica que s’ha intentat potenciar la Festa 

Major d’Hivern a la qual cosa mostra conformitat expressa el regidor portaveu del grup 

municipal CP-PA quer sempre s’ha mostrat a favor d’aquesta potenciació. 
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5. RECUSOS HUMANS 

5.1. Exp. 81/2014-RRHH. Aprovació Acord de matèries comunes sobre condicions 

de treball 2014-2017 del personal al servei de l’Ajuntament de Premià de Mar 

 

S’aprova, per assentiment, l’acord de matèria comunes de condicions de treball 2014-

2017 del personal al servei de l’Ajuntament de Premià de Mar és el resultat de la 

negociació entre la representació dels empleats públics i de l’Ajuntament de Premià de 

Mar en relació a aquelles matèries que l’Estatut Bàsic de l’empleat públic permet 

negociar. 

 

Tots els grups municipals es congratulen de que s’hagi pogut arribar a un acord entre 

totes les parts, representants de l’ajuntament i del personal mitjançant la representació 

sindical.   

 

          

5.2. Exp. 68/2014-RRHH. Aprovació Reglament de 2a activitat dels empleats 

públics de Premià de Mar 

 

S’aprova, per assentiment, El Reglament de segona activitat dels empleats públics de 

l’Ajuntament de Premià de Mar que disposa el desenvolupament d’una situació 

administrativa especial per als empleats públics que té com objectiu garantir una 

adequada aptitud físic i psíquica mentre l’empleat es troba en actiu, assegurant l’eficàcia 

del seu servei.   

 

 

5.3. Exp. 67/2014-RRHH. Aprovació Protocol d’actuació per a situacions 

d’assetjament moral, sexual o psicològic de l’Ajuntament de Premià de Mar 

 

S’aprova, per assentiment, el Protocol d’actuació per a situacions d’assetjament moral, 

sexual o psicològic contempla una sèrie d’actuacions i de tràmits per prevenir i  actuar 

davant de supòsits que el propi protocol contempla com assetjament. La finalitat del 

mateix és intentar garantir que cap empleat públic pateixi aquestes situacions donat que 

no estan permeses en cap circumstància 

 

El regidor portaveu del grup municipal C-PA manifesta que troba a falta a l’expedient 

informe de la regidora d’igualtat a la qual cosa respon la tinent d’alcalde i regidora 

delegada de RRHH indicant que el text portat a aprovació havia estat proposat pels 

propis sindicats i tots els membres de l’equip de govern (entre el que es troba la regidora 

delegada d’igualtat) havien manifestat conformitat amb el seu contingut. 

 

 

6. MOCIONS 

6.1 Exp. 126/2014 PLE. Moció presentada per tots els grups municipals: 

Adhesió a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya 

 

S’aprova la moció per assentiment . 
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Els portaveus de tots els grups municipals es mostren a favor de la moció presentada 

incidint el portaveu del grup municipal CP-PA en l’objectiu que es te sobre la taula que es 

de deixar votar al poble de Catalunya.   

 

A continuació es produeix contrast d’opinions entre el regidor portaveu del grup 

municipal PP i el sr. alcalde sobre la trajectòria personal i política de Enric Prat de la Riba, 

president de la Mancomunitat de Catalunya.  

 


