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RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA CORRESPONENT A LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 20/06/2018 

 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 

 

2. INFORMACIÓ OFICIAL 

 

 
3. SECRETARIA GENERAL 

3.1. Exp. C166-2018-2659. Modificació Reglament Orgànic Municipal 

 

Es porta aprovació la modificació del Reglament Orgànic Municipal que ha estat 
elaborada en base a les aportacions efectuades pels grups municipals representants 

a la Comissió constituïda a l’efecte per acord del Ple municipal de data 16 de 

desembre de 2015.   

 
 

4. ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ INTERNA 

4.1. INTERVENCIÓ I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

4.1.1. Exp. G107-2018-2007. informació al Ple estat execució pressupost 1r 

trimestre 2018  
 

L’Ajuntament de Premià de Mar va aprovar en data 13 de desembre de 2017 el seu 

pressupost per l’exercici 2018.  

 
Cada final de trimestre l’Àrea de Servei Econòmics elabora un expedient que reflexa 

la part d’ingressos i de despeses executats durant el període que correspon, així com 

altres estats pressupostaris. Els destinataris d’aquesta informació són, a través del 

canals corresponents, el Ministeri d’Administracions Públiques, el Ple de la Corporació 
i  la ciutadania de Premià de Mar.  

 

 

5. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
5.1. OBRES I URBANISME 

5.1.1. Exp. C173-2018-2764.  aprovació nova franja horària abonament 

mensual diürn i tarifa plana càrrega elèctrica de l'aparcament soterrani de 

la plaça dels Països Catalans. 

 
La proposta d’acord que es presenta és la modificació de la franja horària de 

l’abonament mensual diürn (aprovat pel Ple Municipal de data 15.05.2013) i 

l’aprovació de la tarifa plana de càrrega elèctrica de l’aparcament soterrani de la 

plaça dels Països Catalans. 
 

 

6. MOCIONS RESOLUTIVES 

6.1. Exp. A116-2018-1103. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-
E per un municipi amb un model energètic just, sostenible i participatiu 

 

El grup municipal ICV-EUiA-E proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
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“Primer – Iniciï un progressiu procés de contractació del subministrament elèctric 

procedent d'energia 100% renovable i d'economia social, fins assolir la totalitat del 

consum del consistori. 

 
Segon – Faciliti informació i promogui acords de col·laboració en matèria d'estalvi 

energètic pels ciutadans, comunitats de propietaris, empreses, centres educatius, 

comerços, etc. 

 

Quart - Redacti i porti al Ple municipal un Pla Director per abastir els equipaments 
municipals d’equips d'autoconsum i producció energètica.” 

 

 

7. MOCIONS NO RESOLUTIVES 
7.1. Exp. A116-2018-2767. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-

E relativa a delimitar normativament la situació d'habitatge desocupat i 

perquè els ajuntaments puguin regular bonificacions potestatives 

 
El grup municipal ICV-EUiA-E proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

“PRIMER.- Donar suport a la Proposició de Llei per delimitar normativament la situació 

d'habitatge desocupat i perquè els ajuntaments puguin regular bonificacions 

potestatives. 
 

En aquest sentit es proposa modificar: 

 

a. Article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en la direcció d’exigir un 

recàrrec d'entre el 50 al 75% de la quota líquida de l'impost que els ajuntaments 

podran determinar mitjançant Ordenança, en funció del nombre d'anys de 

desocupació de l'immoble, del valor cadastral de l'habitatge i del nombre 
d'habitatges en aquesta situació propietat del subjecte passiu. 

b. Article 74.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova  l 

text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per a regular una 

bonificació de fins al 90% de la quota íntegra de l'impost sobre l'habitatge 
habitual, en els casos de subjectes passius que acreditin una situació econòmica 

desfavorable, d'insuficiència en les rendes familiars. En aquest sentit, l'Ordenança 

determinarà i concretarà els criteris requerits així com la quantia de bonificació 

en funció del valor cadastral de l'immoble. 

 
SEGON.- Traslladar el present acord al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, als Grups 

Polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de 

Catalunya” 

 
7.2. Exp. A116-2018-2768. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-

E per l'impuls de mesures amb perspectiva de gènere per millorar la 

seguretat i la percepció de seguretat a l'espai públic 

 
El grup municipal ICV-EUiA-E proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
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“Primer.- Realitzar, per part d’expertes en urbanisme i gènere i mitjançant un procés 
de participació ciutadana, una auditoria urbanística amb perspectiva de gènere per a 

detectar els punts amb febleses de seguretat o percepció d’inseguretat. 

 

Segon.- Elaborar un pla de millora de les zones detectades mitjançant aquesta 
auditoria.  

 

Tercer.- Incorporar la perspectiva de gènere, mitjançant l’assessorament rebut per 

expertes en gènere i urbanisme, al planejament urbanístic general. 

 
Quart.- Realitzar el seguiment d’aquesta moció mitjançant la taula de gènere. 

Cinquè.- Comunicar aquest acord a la taula de gènere.” 

 

7.3. Exp. A116-2018-2990. Moció presentada pel grup municipal C's relativa 
a l'adopció de mesures de conscienciació  i  prevenció en la lluita contra el 

càncer 

 

El grup municipal C’s proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
 

“La elaboración y firma de un acuerdo marco de colaboración entre el Ayuntamiento 

de Premià de Mar, la AECC y el CAP de nuestro municipio en materia de concienciación 

y prevención del cáncer. Dicho acuerdo contemplará la difusión de campañas 

informativas a través de los canales de comunicación de nuestro consistorio así como 
la calendarización y organización tanto de jornadas como de campañas conjuntes 

aprovechando los recursos humanos, materiales y técnicos de las tres entidades.” 

 

7.4. Exp. A116-2018-3007. Moció presentada pel grup municipal CP-PA per 
impulsar alternatives a l’habitatge de lloguer o compra 

 

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

 
“1. Difondre alternatives al lloguer i compra com eina d’accés a l’habitatge, amb la 

proposta d’impuls d’un projecte de masoveria urbana, habitatge cooperatiu i altres 

eines a Premià de Mar. 

 
2. Constituir una comissió de treball formada per la regidoria d’abitatge, tècnic, 

representants dels grups polítics i persones interessades en habitatge per donar 

difusió i estudiar les possibilitats a futur d’aquestes propostes. 

 

3. Començar a generar un registre d’habitatge desocupats de forma permanent i de 
possibles demandants de les propostes promogudes. Explorant mecanismes de 

suport. 

 

4. Que es difonguin les propostes pels mitjans de comunicació municipals obrint la 
participació a totes aquelles persones que en vulguin formar part.” 

 

7.5. Exp. A116-2018-2991. Moció presentada pel grup municipal C's sobre 

el respecte i la neutralitat institucional en els edificis públics, espais públics 
i mobiliari urbà 

 

El grup municipal C’s proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
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“PRIMER: Instar a l’Ajuntament de Premià de Mar a respectar i fer respectar la 

neutralitat institucional en els edificis públics, els espais públics i el mobiliari urbà del 

municipi. 

 
SEGON: Instar a l’Ajuntament de Premià de Mar a retirar o fer retirar qualsevol 

pancarta o símbol partidista dels edificis públics, els espais públics i el mobiliari urbà 

del municipi. 

 

TERCER: Instar a l’Ajuntament de Premià de Mar a vetllar per la convivència entre el 
conjunt de la seva ciutadania amb independència de la seva ideologia política o 

creença. 

 

QUART: Instar a l’Ajuntament de Premià de Mar a que compleixi la normativa legal 
vigent i la faci complir pel que fa referència a la neutralitat ideològica dels edificis 

públics, espais públics i el mobiliari urbà del municipi, imposant les mesures 

sancionadores i coercitives necessàries i aplicables segons les lleis vigents i les 

ordenances municipals. 
 

CINQUÈ: Instar al Delegat del Govern a Catalunya a exercir les accions legals i 

administratives oportunes i que formen part de les seves competències per tal de 

assegurar el compliment de la neutralitat política i ideològica en els edificis de 

titularitat pública. 
 

SISÈ: Traslladar aquests acords als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, 

al President del Parlament i al President de la Generalitat i al Delegat del Govern.” 

 
8. PRECS I PREGUNTES 

8.1. Exp. A117-2018-2318. Pregunta presentada pel grup municipal C's 

relativa a les polítiques d'habitatge social del  nostre consistori 

 
El grup municipal C’s formula al Ple municipal les següents preguntes: 

 

“¿Con qué recursos humanos, materiales y económicos está dotado el Servicio de 

Vivienda de Premià de Mar?  
 

¿Cuántas viviendas forman parte en la actualidad de la Bolsa de Alquiler Social de 

nuestro consistorio?  

 

¿En qué situación se encuentran las citadas viviendas?  
 

¿Cuál es la titularidad de esas viviendas? (Ayuntamiento, Generalitat, particulares, 

grandes propietarios…)  

 
¿A cuánto ha ascendido el gasto e inversión en políticas de viviendas a lo largo del 

mandato, desglosado por partidas y programas?  

 

¿Cuántos contratos de alquiler han sido gestionados por el Servicio de Vivienda de 
Premià de Mar a lo largo del mandato?  
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¿Qué importe mensual medio han tenido los alquileres gestionados por el Servicio de 
Vivienda de Premià de Mar a lo largo de este mandato?  

 

¿Número de intermediaciones en casos de desahucio de viviendas en nuestro 

municipio y resultado de las mismas?  
 

¿Cuál es el plan del equipo de gobierno para dotar de vivienda pública al municipio?” 

 

8.2. Exp. A117-2018-3081. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA  

sobre la regulació d'habitatges d'ús turístic 
 

El grup municipal CP-PA formula al Ple municipal les següents preguntes: 

 

“Primer.- Quantes llicències d’habitatge d’ús turístic estan en vigor actualment a 
Premià de Mar?   

 

Segon.- Quantes d’aquestes llicències han estat concedides entre juliol de 2017 i 

maig de 2016?  
 

Tercer.- Quines actuacions preveu el govern municipal davant l’existència 

d’habitatges d’ús turístic sense llicència?  

 

Quarta.- Quin és el calendari de treball i actuacions que preveu el govern per tal de 
regular aquesta activitat mitjançant la redacció d'un pla especial i/o d’una ordenança 

específica?” 

 

8.3. Exp. A117-2018-3082. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 
sobre el projecte d'intervenció del Ministeri de Medi Ambient al litoral del 

Baix Maresme 

 

El grup municipal CP-PA formula al Ple municipal les següents preguntes: 
 

“Primer.- Quin és el posicionament del govern municipal davant els projectes 

anunciats pel Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient d’actuació a 

les platges de Premià i Masnou?  
 

Segon.- A què respon el canvi de criteri del govern municipal sobre les operacions 

d’abocament de dragat i abocament de sorres a les platges de Premià efectuades per 

la concessionària del Port?” 

 


