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RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA CORRESPONENT A LA 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 
18/10/2017 

 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

2. INFORMACIÓ OFICIAL 

 

3. RECURSOS HUMANS 

3.1. 2017Exp. F176-2017-3605. Donar compte al Ple municipal del Decret 
d’Alcaldia 2017/823, de data 21/07/2017, de cessament Assessor Àrea 

d'Atenció Social i a les Persones 

 

Es dóna compte del cessament de 23 de juliol de 2017 de la Sra. Elena Vila Gómez 
com Assessora de l’Àrea d’Atenció Social i a les Persones 

 

 

3.2. Exp. F103-2017-4674. Donar compte al Ple de l’informe sobre personal 
eventual municipal 3r trimestre  

 

S’informa sobre el compliment a data 30 de setembre de 2017, del que es disposa 

a l’article 104 bis de la Llei 7/1985 en quan al límit de llocs de treball ocupats amb 

personal eventual 
 

 

3.3. Exp. F119-2017-4686. Aprovació pròrroga acord relatiu a la 

contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants 
d’ocupació en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya 

 

S’aprova l’adhesió a la pròrroga de l’acord signat 25 de maig de 2017, adaptat a les 
noves convocatòries i a la normativa actual, que estableix la retribució de les 

persones en atur que participen en les accions d’experiència laboral i formació del 

programa Treball i Formació. 

 
4. CEMENTIRI 

4.1. Exp. J185-2016-2523 i J185-2017-250, de declaració de caducitat de 

diversos nínxols del Cementiri municipal i revocació de l'acord del Ple de 

21-06-17, de declaració de caducitat del nínxol GARBÍ 086 

 
S’inicia expedient de procediment de declaració de caducitat de les concessions 

sobre nínxols, per impagament de les taxes de cementiri municipal durant 4 anys o 

més. Transcorregut el termini per presentar al·legacions o posar-se al corrent de 

pagament dels deutes tributaris per conservació del nínxol, sense que aquestes 
s’hagin efectuat per part dels titulars, es procedeix a declarar la caducitat de les 

concessions relacionades per manca de pagament de les taxes corresponents. I per 
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una altre banda es revoca un expedient de caducitat que li va ser declarada per 
acord del Ple de data 21 de juny 2017, per pagament parcial del deute. 

 

5. SERVEIS ECONÒMICS 

5.1. Intervenció 
5.1.1. Exp. G102-2017-4264. Donar compte del Decret d’Alcaldia 

2017/980, de data 15 de setembre, d'aprovació de les línies fonamentals 

del pressupost 2018 

 

Es dona compte al Ple de l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2018, 
atès que abans de l’1 d’octubre l’Ajuntament té l’obligació de remetre-les al 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  Les línies fonamentals del 

pressupost es detallen consolidades pels diferents capítols de despesa i d’ingrés el 

que serà el marc del pressupost.  
 

5.1.2. Exp. G105-2017-1452 Donar compte de l’informe d’intervenció en 

relació a resolucions adoptades per l’alcalde contràries a les objeccions 

efectuades per la Intervenció Municipal al ple d'octubre 
 

Es dóna compte al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l’Entitat 

local que han estat contràries a les objeccions efectuades per l’òrgan fiscalitzador 

en l’aprovació de l’expedient. 

 
5.2. Gestió Tributària 

5.2.1. Exp.C168-2017-4709. Modificació de les Ordenances Fiscals 

reguladores dels tributs municipals per l’exercici 2018 

 
Es proposa al Ple Municipal , l’aprovació de la modificació de les Ordenances fiscals 

reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2018. 

 

Concretament es modifiquen les Ordenances següents: 
 

 Ordenança fiscal 2.1 Impost sobre béns immobles 

 Ordenança fiscal 2.2 Impost sobre activitats econòmiques. 

 Ordenança fiscal 2.3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 Ordenança fiscal 2.4 Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 

Naturalesa      Urbana 

 Ordenança fiscal 2.5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

 Ordenança fiscal 3.2 Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

 Ordenança fiscal 3.3 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial 

de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de 

qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a 
aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega  de mercaderies de qualsevol 

mena. 

 Ordenança fiscal 3.4  Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb terrasses 

d’establiments de restauració o assimilats. 
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 Ordenança fiscal 3.5 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic i industries del 

carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 

 Ordenança fiscal 4.1 Taxa per expedició de documents administratius. 

 Ordenança fiscal 4.2 Taxa d’expedició de plaques i distintius. 
 Ordenança fiscal 4.3 Taxa de llicència de servei d’auto-taxi.  

 Ordenança fiscal 4.4 Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 

comunicades en matèria d’urbanisme.  

 Ordenança fiscal 4.5 Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció 

administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, 

així com pels controls inicials i posteriors a l'inici de les activitats i els 

controls i les revisions periòdiques. 

 Ordenança fiscal 4.6 Taxa prestació de serveis del cementiri municipal. 
 Ordenança fiscal 4.7 Taxa per recollida, tractament i eliminació de residus 

urbans domiciliaris. 

 Ordenança fiscal 4.8 Taxa per trasllat de vehicles abandonats, amb avaria, 

deficientment estacionats i altres acuses, des de les vies públiques al dipòsit 
municipal. 

 Ordenança Fiscal 4.9 Taxa pels serveis especials d’habilitació d’espais 

d’estacionament per ocupació de la via pública.  

 Ordenança fiscal 4.10 Taxa per actuacions singulars de la policia local. 

 
5.2.2. Exp. C168-2017-4710. Modificació de les Ordenances de Preus 

Públics per a l’exercici 2018 

 

Es proposa al Ple Municipal , l’aprovació de la modificació de les Ordenances de 
Preus Públics per a l’exercici 2018. 

 

Concretament es modifiquen les Ordenances següents: 

 
 Ordenança Preu Públic 7. Serveis per a la gestió de residus comercials i 

industrials assimilables a municipals. 

 Ordenança Preu Públic 8. Prestació del servei d’atenció domiciliaria. 

 
6. ÀREA DE PARTICIPACIÓ 

6.1. Promoció Econòmica 

6.1.1. Exp. M117-2017-4237. Festius d'obertura autoritzada de caràcter 

local any 2018. 

 
L’article 5.1 de l’ordre EMO/127/2017 de 16 de juny (DOGC de 22 de juny de 2017) 

estableix que els ajuntament han de comunicar, amb l’acord previ de l’òrgan 

competent, mitjançant la plataforma EACAT, a la Direcció General de Comerç, els 

dos dies festius addicionals d’obertura comercial aplicables als seus àmbits 
territorials abans de l’1 de novembre de 2017. S’han consultat mitjançant correu 

electrònic a les associacions de comerciants de Premià de Mar. Per tant, es 

proposa  la declaració com a dies festius d’obertura comercial autoritzada a Premià 

de Mar per l’any 2018 els següents: Dia 9 de desembre i 30 de desembre 
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7. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
7.1. Obres Públiques i Serveis Municipals 

7.1.1. Exp. I118-2017-2673. Conveni entre la Diputació de Barcelona i 

l’Ajuntament de Premià de Mar relatiu a les obres del projecte constructiu 

de “Rotonda carretera BV-5024 amb el Camí del Mig i arranjament de la 
travessera fins a la Gran Via. TM Premià de Mar” i traspàs de la titularitat 

del tram de la carretera BV-5024 PK 0+335-0+950. Aprovació 

 

La proposta que es presenta és l’aprovació d’un conveni de col.laboració entre la 

Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar per a la construcció d’una 
rotonda a la carretera BV-5024 amb el Camí del Mig i arranjament de la Travessera 

fins a la Gran Via, així com el traspàs de titularitat del tram de la carretera BV-5024 

PK 0+335-0+950. 

 
8. MOCIONS NO RESOLUTIVES 

8.1. Exp. A116-2017-4296. Moció presentada pel grup municipal CP-PA per 

a la naturalització d'un tram de la Platja de Llevant  de Premià de Mar 

 
El grup municipal CP-PA proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

“1) Instar a l’Ajuntament de Premià de Mar a treballar per a la naturalització 

d’un tram de la platja de Llevant i així compatibilitzar l’activitat humana amb la 

valorització de l’entorn natural mitjançant: 
 

 Retirada de brossa de forma manual. 

 

 Retirada només de brossa d'origen antròpic mantenint a la sorra les restes 
naturals procedents del mar. 

 

 Promoció d’un estudi sobre l’ecosistema litoral en aquest tram, junt amb la 

vegetació i fauna associades. 
 

 Refer i condicionar la malmesa senyalització del tram naturalitzat així com 

de les actuacions dutes a terme. 

 
 Limitació i protecció de l’espai mitjançant cordes i estaques. 

 

 Divulgació de les actuacions dutes a terme a la ciutadania mitjançant 

activitats d’educació ambiental. 

 
2) Instar a l’Ajuntament de Premià de Mar a establir un marc de col·laboració 

amb l’Institut Català d’Història Natural (ICHN) a través de la Delegació de la 

Serralada del Litoral, per dur a terme una iniciativa de custòdia del territori que 

permeti vehicular de forma participativa les actuacions a dur a terme per fer 
possible la naturalització de la platja de Ponent. 

 

3) Instar a l’Ajuntament a formalitzar la seva adhesió a la Xarxa de Custòdia del 

Territori amb la fi de contribuir a l’existència d’aquesta i així, a l’impuls de la 
custòdia del territori al nostre país. 
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4) Instar a l’Ajuntament a rehabilitar pel seu coneixement i memòria, l’últim niu 

ametralladora vestigi de la guerra civil, que encara queda en peu al poble i que 

està situat a l’alçada del Mercat de la Flor, a la mateixa platja de ponent, dins 

l’espai dunar ha protegir. (MODIFICACIÓ) 
 

5) Instar a l’Ajuntament a la creació d’una taula pel seguiment d’aquests acords 

i de la preservació de la franja litoral de Premià de Mar, formada per 

representants de tots els grups municipals presents al consistori, d’experts en la 

matèria i d’entitats o persones a títol individual que així ho desitgin. 
 

6) Instar a l’Ajuntament a comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Vilassar 

de Mar amb la voluntat de compartir estratègies d’actuació entre els dos 

municipis en aquest àmbit, tot valorant la possibilitat de fer de la taula de 
seguiment (exposat al punt 5 dels acords) un espai compartit entre els dos 

pobles.” 

 

8.2. Exp. A116-2017-4297. Moció presentada pel grup municipal CP-PA per 
crear una xarxa de sensibilització i mediació intercomunitària i promoure 

una campanya antirumors al municipi 

 

El grup municipal CP-PA proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 
“Primer.- Que l’Ajuntament de Premià de Mar es declara “ciutat lliure de 

racisme, prejudicis i rumors vers la diversitat cultural” i el consistori es 

comprometi a combatre de forma activa aquestes actituds al nostre municipi. 

 
Segon.- Crear una xarxa de sensibilització i mediació intercomunitària, 

composta per agents polítics, comunitats religioses, entitats socials, esportives i 

veïnals, així com comerços i treballadors municipals, comptant si s'escau amb el 

suport d'assessorament expert. 
 

Tercer.- Que aquesta xarxa impulsi com a primera mesura una política integral 

per combatre els rumors al nostre municipi, semblant a les que s'han 

desenvolupat amb èxit a ciutats del nostre entorn, basada en una fase de 
diagnosi, la formació d'agents antirumors i la realització d'activitats contra els 

prejudicis i a favor de la cohesió social.” 

 

8.3. Exp. A116-2017-4299. Moció presentada pel grup municipal CP-PA 

d'adhesió al projecte 'No puc esperar!' 
 

El grup municipal CP-PA proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

“Primer: Demanar l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de Mar al projecte “No 
puc esperar!” amb la finalitat de col·laborar i ajudar en la campanya, 

identificant i deixant utilitzar els lavabos dels edificis municipals a les persones 

portadores de la targeta “No puc esperar!” 
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Segon: Promoure la difusió del projecte “No puc esperar!” a tota la ciutadania 
de Premià de Mar amb especial atenció als establiments comercials del municipi. 

 

Tercer: Promoure l’adhesió de les associacions o gremis de comerciants i 

hostaleria, i dels establiments del municipi al projecte “No puc esperar!”. 
 

Quart: Promoure campanyes divulgatives sobre aquestes malalties digestives 

amb la col·laboració de les entitats especialitzades. 

 

Cinquè: Fer tramesa d’aquest acord a l’Associació de malalts de Crohn i Colitis 
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), adjuntant un llistat amb el nom i 

l’adreça dels equipaments i dependències municipals que s'adhereixen al 

projecte “No puc esperar!”.” (MODIFICACIÓ) 

 
8.4. Exp. A116-2017-4894. Moció presentada pels grup municipal ERC-JxP i 

ICV-EUiA-E de condemna a la repressió i brutalitat policial  de l'Estat a 

Catalunya l’1 d’octubre de 2017 

 
Els grups municipals ICV-EUiA-E i ERC-JxP proposen al Ple l’adopció d’acords en 

referència als fets ocorreguts l’1 d’octubre.  

 

En la comissió informativa celebrada el passat 11 d’octubre van acordar presentar 

un text conjunt. 
 

Els texts que proposaven es detallen a continuació: 

 

ERC-JxP: 
 

“Primer. Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb els municipis 

afectats pels danys provocats per la violència policial i amb les persones que 

han resultat ferides com a resultat de la brutalitat en l’actuació 
desproporcionada dels cossos de seguretat de l’Estat.  

 

Segon. Exigir al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials 

causats pels cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació desmesurada 
a Catalunya.  

 

Tercer. Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l’exercici de 

la violència d’Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya. 

 
Quart. Exigim la retirada immediata del efectius policials dels cossos de 

l’Estat que van ser destinats a Catalunya per reprimir el referèndum i que 

encara hi romanen. 

 
Cinquè. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, 

l’Associació de Municipis per la Independència, al Ministeri de l’Interior, la 

Delegació del Govern espanyol a Catalunya i la Subdelegació corresponent.” 

 
ICV-EUiA-E: 
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“1. Expressar el nostre enèrgic rebuig a la intervenció desproporcionada de 

les forces de seguretat de l’Estat contra centenars de ciutadans i ciutadanes 

que es manifestaven pacíficament reivindicant el seu lliure exercici de vot. 

 
2. Exigir la retirada del dispositiu de la Guardi Civil i la Policia Nacional que 

encara roman a Catalunya. 

 

3. Expressar la solidaritat a totes les persones ferides i el desig que es 

recuperin ben aviat, alhora que considerem que aquests fets mereixen una 
resposta contundent. 

 

5. Expressar el suport als més de 700 alcaldes i alcaldesses de Catalunya 

que estan sent investigats per la justícia per promoure l’exercici del dret a 
decidir o de qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de 

forma pacífica, lliure i democràtica amb empara en els principis fonamentals 

d’autonomia local i dret a la participació política. 

 
6. Instar el Govern Espanyol perquè aturi totes les actuacions repressives 

que amenacen les llibertats fonamentals constitutives de la democràcia i que 

obri un diàleg amb la Generalitat de Catalunya i amb el conjunt d'actors 

polítics per buscar solucions polítiques democràtiques al conflicte. Unes 

solucions que permetin a la ciutadania catalana decidir el seu futur en un 
referèndum. 

 

7. Instar la Comissió Europea a un pronunciament de rebuig i denúncia de la 

repressió contra la seva pròpia ciutadania i la promoció d’una mediació 
política internacional imparcial que permeti trobar vies de diàleg que superi 

les solucions unilaterals. 

 

8. Instar la Comissió Europea a obrir una investigació rigorosa, independent 
i imparcial sobre els actes de violència i vulneració de drets fonamentals 

contra la seva pròpia ciutadania tal i com afirma l’Alt Comissionat de les 

Nacions Unides per als Drets Humans. 

 
9. Adherir-nos al manifest de la Taula per la Democràcia impulsada per 

entitats, els sindicats i les organitzacions de la societat civil catalana per 

donar una resposta unitària, transversal, ferma i decidida en defensa de les 

institucions catalanes, els drets fonamentals, el dret que té la ciutadania de 

Catalunya a decidir el seu futur polític i la democràcia. 
 

11. Preservar la cohesió social i la convivència cívica i democràtica des de la 

diversitat i pluralitat i els valors existents al nostre país. 

 
12. Traslladar aquests acords al president del govern de l’Estat Espanyol, al 

President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de 

Catalunya, al President del Parlament europeu, als grups polítics del 

Congrés, Senat, Parlament de Catalunya i Parlament Europeu i a les entitats 
municipalistes de Catalunya.” 
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9. PRECS I PREGUNTES 

9.1. Pregunta presentada pel grup municipal ICV-EUiA-E sobre vegetació 
en males condicions a la via pública 

 

El grup municipal ICV-EUiA-E formula les preguntes següents: 

 

“PRIMER: Hi ha alguna intervenció de millora d’aquests espais prevista? 
 

SEGON: Seria possible que se’ns fes arribar un projecte d’intervenció i millora 

d’aquests espais? 


