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RESUM DE LA SESSIO DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 18.06.2014  

 

 

3. ALCALDIA 

3.1. Exp. 15/09-2014: Aprovació denominació plaça pública de Premià de Mar  

 

S’aprova, per assentiment, la proposta efectuada per la Comissió del Nomenclàtor de 

denominació de la plaça existent entre el carrer de la Mercè i el torrent de la Fontsana 

como plaça de Cehegin en reconeixement a l’aportació històrica d’aquesta ciutat a la 

població de Premià de Mar. 

 

 

4. SERVEIS ECONÒMICS 

4.1. INTERVENCIÓ 

4.1.1. Exp. I 100 2014: Modificació pressupostària núm. 7 de crèdit 

extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals 

 

S’aprova per assentiment, la modificació de pressupost que es destinarà a obres 

catalogades com d’inversió financerament sostenible de la via pública en quatre trams de 

carrers: Barcelona, Tarragona, Lleida i Aragó, entre el Torrent Santana i el carrer Girona 

del Barri Santa Maria-Santa Anna/Tió amb la finalitat de millorar les condicions actuals ( 

urbanitzadora, social etc. ) d’aquest barri. 

 

El tinent d’alcalde i regidor delegat de serveis econòmics explica que aquesta modificació 

permetrà executar obres de millora en els carrers Barcelona, Tarragona, Llei da i Aragó, 

entre torrent Santa Anna i carrer Girona, del barri Santa Maria-Santa Anna Tió, actuació 

que forma part d’un pla conjunt amb l’ajuntament de Premià de Dalt per millorar les 

condicions actuals del barri.  

 

Els portaveus dels grups municipals ICV-EUIA-E, CP-PA i PP es mostren a favor, 

puntualitzant els portaveus dels grups municipals d’ICV-EUIA-E i CP-PA que malgrat que 

es tracta d’una modificació d’un pressupost que varen votar en contra es tracta d’una 

modificació que possibilita executar inversions al barri de Santa Maria-Santa Anna Tió la 

qual cosa millorarà la qualitat de vida dels ciutadans. 

    

 

5. CONTRACTACIÓ 

5.1. Exp. 26/2014: Aprovació Encàrrec de Gestió a Premià Serveis Municipals 

SL. Obres renovació  i millora nucli històric 

 

S’aprova per assentiment, l’encàrrec de gestió a l’empresa municipal per a que liciti les 

obres de renovació i millora d’un tram del carrer Eixample. 

 

El portaveu del grup municipal CP-PA pregunta si es tindran en compte les propostes 

efectuades pel seu grup en relació a l’arranjament de la plaça Nova i demana 

l’arranjament d’altres carrers de la zona i també que es prevegin reformes no sols de 

caire urbanístic sinó també de revitalització del comerç. 

 



Pl. de l’Ajuntament, 1 
Telèfon 93 741 74 00 

Fax 93 741 74 25 

08330 Premià de Mar 

http://www.premiademar.cat 

e mail: info@premiademar.cat 

NIF: P0817100A 

 

Secretaria General 

 

El portaveu del grup municipal PP pregunta en quina fase de l’arranjament del casc antic 

s’inclou l’obra. 

 

El tinent d’alcalde i regidor delegat d’Urbanisme respon que l’actuació a la plaça Nova es 

farà quan es disposi de finançament i amb el màxim consens i participació dels veïns. 

També es preveu arranjament d’altres carrers del casc antic que finalitzaria al carrer del 

Nord.   

 

Respecte a la pregunta del portaveu del grup municipal PP explica que es tracta d’anar 

arranjant els carrers en funció de la potència de circulació peatonal que van agafant. 

 

 

5.2. Exp. 102/2013: Aprovació final del servei públic de cementiri i serveis 

funeraris i iniciació i aprovació de l'expedient de contractació de la gestió 

integral del servei de cementiri municipal amb obra de primer establiment 

 

S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC i PP i en contra dels grups 

municipals CP-PA i ICV-EUiA-E la continuació de l’expedient per a la licitació el servei de 

cementiri per a que passi a estar gestionat per una empresa funerària i s’executin  obres 

de millora i ampliació del cementiri municipal. 

 

El tinent d’alcalde i regidor delegat de serveis centrals explica que es tracta d’aprovar 

l’expedient per tal d’aconseguir un servei de gestió integral del cementiri que suposaria la 

gestió e les concessions; atenció integral al públic; operacions d’inhumació, exhumació i 

trasllat de restes; manteniment, conservació i reparacions d’espais urbanitzats i sense 

urbanitzar; realització de les inversions necessàries per la prestació del servei i 

comercialització d’altres serveis complementaris. 

   

Els portaveus dels grups municipals ICV-EUIA-E i CP-PA es mostren en contra perquè es 

tracta de la privatització d’un servei públic. 

 

El portaveu del grup municipal PP es mostra a favor d’externalitzar la gestió del 

cementiri. 

 

El sr. alcalde explicita que davant de l’actual capacitat econòmica dels ajuntaments 

sabem que el servei que es prestarà serà de millor qualitat. 

 

 

5.3. Exp. 50/204: Pròrroga del contracte de lloguer del carrer Torras i Bages, 1 

(magatzem de la brigada d’obres) 

 

S’aprova, per assentiment, la prorroga el contracte de lloguer de la nau de la brigada del 

carrer Torres i Bages fins al 31 de desembre de 2015, mentre no es licita i s’edifica la 

nova nau en el subsòl de la plaça Salvador Moragas i Botey. 

 

 

6. SERVEIS PERSONALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

6.1 CULTURA 
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6.1.1. Exp. SPPC/c/2014/10: Nomenament del Club Hoquei en línia Premià com 

a entitat de l’any 2014 

 

S’aprova, per assentiment, el nomenament del Club Hoquei línia Premià com a entitat de 

l’any 2014.  Aquesta entitat serà  l’encarregada de llegir el pregó de la Festa Major.  

 

Els portaveus dels diferents grups municipals recorden la trajectòria de l’entitat i el 

president de la mateixa intervé també en la sessió del Ple per donar les gràcies pel 

nomenament. 

 

 

7. MOCIONS 

7.1. Exp. 92-2014. Moció presentada pel grup municipal CP-PA de suport a la 

Llei pels drets de les persones LGTB i per l'eradicació de la LGTBfòbia 

  

S’aprova la moció per assentiment. 

 

Els portaveus de tots els grups municipals es mostren a favor de la moció presentada 

incidint el portaveu del grup municipal CP-PA, presentador de la moció, en la necessitat 

que la llei que actualment s’està debatent al Parlament de Catalunya mantingui el règim 

d’infraccions previst com a antídot contra els homòfobs.  

 

 

7.2. Exp. 95/2014-PLE: Moció presentada pel grup municipal CP-PA perquè 

s’iniciïn els tràmits per arranjar un Camí Marítim entre Vilassar de Mar i Premià 

de Mar 

 

S’aprova la moció per assentiment. 

 

El portaveu del grup municipal ICV-EUIA-E es mostra a favor indicant que aquesta 

proposta el seu grup ja la portava en el programa electoral. 

 

El portaveu del grup municipal CP-PA presentador de la moció incideix en la necessitat de 

fer front comú amb l’Ajuntament veí de Vilassar de Mar (davant el que també s’ha 

presentat aquesta moció) per tal de reclamar a les administracions competents que es 

posi solució a aquesta situació i s’executi un camí marítim que respecti completament el 

medi.   

 

El portaveu del grup municipal PP recorda que aquesta reivindicació ja fa molts anys que 

s’ha efectuat i explica les gestions festes pel consistori municipal en el passat. Es mostra 

a favor d’executar però no només un passeig marítim sinó també les barreres 

arquitectòniques subterrànies i subaquàtiques necessàries per a la seva estabilitat. 

 

La portaveu suplent grup municipal PSC també es mostra a favor indicant que s’ha de 

continuar en la línia de treball de connexió entre municipis. 

 

El tinent d’alcalde i regidor d’urbanisme explica la tasca efectuada des de l’Ajuntament al 

respecte amb actuacions davant l’ajuntament de Vilassar de Mar, que sembla molt 

interessat en el projecte, Ministeri, Renfe, Adif i Generalitat. 
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El sr. alcalde aclareix que s’hauria de votar en contra de la moció que insta a “iniciar 

tràmits” atès que aquests tràmits, com s’ha explicat, ja han estat iniciats i realitzats per 

part de l’Ajuntament de Premià de Mar. Ara manca la decisió de l’Estat, de l’Ajuntament 

de Vilassar de Mar i les autoritats competents.   

 

 

7.3. Exp. 96/2014-PLE: Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-E per 

una reforma constitucional i la convocatòria d’un referèndum sobre la 

monarquia i per l’inici d’un procés constituent cap a la república 

 

S’aprova la moció amb el vot favorable de les regidores del grup municipal CIU sres. 

Ferreras i Medina, i dels grups municipals CP-PA i ICV-EUIA-E, en contra del grup 

municipal PP i les abstencions del sr. alcalde i la resta de regidors del grup municipal  CIU 

i el grup municipal PSC. 

 

El portaveu del grup municipal ICV-EUIA E presentador de la moció explica que la 

intenció es posar de manifest el dret del poble espanyol a decidir quin model d’estat vol, 

si monarquia o república. 

 

El portaveu suplent del grup municipal CP-PA assenyala que entenen la moció com un 

rebuig al model monàrquic com a model d’estat totalment obsolet. Creuen fermament 

que els espanyols tenen dret a decidir la forma d’estat que volen,  mostrant-se totalment 

contraris a la monarquia.  

 

El portaveu del grup municipal PP recorda que per canviar el model d’estat s’hauria de 

modificar la Constitució i assenyala quin es el procediment a seguir per efectuar aquest 

canvi. Després d’efectuar diverses referencies històriques en relació a la república com a 

forma de model d’estat i diversos exemples de repúbliques, concloent que l’actual 

sistema, imperfecte però millorable, permet convivència pacífica entre grups de persones 

de diferents ideologies. 

 

El sr. alcalde aclareix que la moció aposta perquè els ciutadans decideixin i, en aquest 

sentit, la portaveu del grup municipal CIU assenyala que no agrada el punt tercer de la 

moció atès que cal diferenciar entre el que es un referèndum sobre monarquia o 

república a l’Estat espanyol i el que es el dret a decidir a Catalunya. No obstant, anuncia 

que el seu grup tindrà llibertat de vot. 

 

La portaveu suplent del grup municipal PSC assenyala que creuen que en els acords de la 

moció hi ha alguns punts que barregen coses per la qual cosa anuncia l’abstenció del seu 

grup. 

 

 

7.4 Moció presentada pels grups municipals CIU, CP-PA I ICV-EUIA-E de suport 

a l’acte pel dret a decidir dels electes locals de Catalunya 

 

 S’aprova la moció amb el vot favorable dels grups municipals CIU, CP-PA i ICV-EUiA-E 
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Els portaveus dels grups municipals ICV-EUIA-E I CP-PA es mostren a favor de la moció 

que han subscrit, assenyalant el portaveu del grup municipal CP-PA que donaran suport a 

les iniciatives que, al respecte, es fan arreu del territori durant aquest any. 

 

El portaveu del grup municipal PP manifesta total disconformitat amb el contingut de la 

moció atès que estan a favor d’Espanya i a favor de la llibertat de tots i la portaveu 

suplent del grup municipal PSC anuncia que el vot del seu grup serà en contra en la línia 

del sentit de vot d’altres mocions que s’han presentat en relació a aquest tema.  

 

El sr. alcalde conclou les intervencions assenyalant que aquesta moció no deixa de ser un 

manifest que ha fet el diari El Punt per a aglutinar tots els electes i ex-electes locals que 

estan a favor del dret a decidir i a plegar-nos sota aquest manifest que no es ni pro 

independència ni pro no independència sinó que es pro dret a decidir. 


