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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL MES DE  JULIOL QUE SE CELEBRARÀ 

PER VIDEOCONFERÈNCIA EL DEL DIA 15/07/2020 (article 46.3 de la Llei 

7/1985 de 2 d'abril, de Bases de Règim Local) 

 

ORDRE DEL DIA 

I 

PART RESOLUTIVA 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

 

 

2. INFORMACIÓ OFICIAL 

 

 

3. ALCALDIA 

3.1. ACTIVITATS ESTRATÈGIQUES 

3.1.1. Exp. I106-2018-5186. Ratificació Decret Alcaldia 2020/803, de data 

02/07/2020 d’interposició d’un recurs d’alçada contra la resolució del 

Secretari de l’Agenda Urbana i Territori de Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de data 04/06/2020. Pròrroga 

Pla Barris 2019/2020 

 

Atesa l’aturada administrativa deguda al decret de l’estat d’alarma dels darrers mesos 

i atès que a finals d’any s’acabava el termini per a l’execució dels projectes del Pla 

de Barris, la Generalitat de Catalunya va concedir un allargament del termini 

d’execució de 79 dies (22 de març de 2021). Aquest termini és insuficient per al 

projecte de museïtzació del Museu Romà de Premià de Mar, per la qual cosa hem 

presentat aquest recurs d’alçada sol·licitant que un nou termini fins el 30 de juny de 

2021. 

 

 

4. ÀREA D'ORGANITZACIÓ  

 

4.1. SECRETARIA 

 

4.1.1. Exp. A102-2020-3146. Donar compte al Ple municipal del Decret 

d'Alcaldia 2020/789, de data 26 de juny de 2020, de modificació de 

composició de la Junta de Govern Local i nomenament de tinents d'alcalde 

 

Es dona compte del decret núm. 2020/789, de 26 de juny,  de modificació dels 

membres de la Junta de Govern Local i tinents d'alcalde del nou equip de govern. 

 

4.1.2. Exp. A102-2020-3147. Donar compte al Ple municipal Decret Alcaldia 

2020/795 de modificació de delegacions genèriques i específiques  de les 

atribucions de l'alcalde en els tinents d'alcalde i membres de la Junta de 

Govern Local 

 

Es dona compte del decret núm. 2020/795, de 29 de juny,  de noves delegacions en 

els regidors del nou equip de govern. 
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4.2. INTERVENCIÓ I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

4.2.1. Exp. G102-2019-5522. Aprovació Pressupost General Ajuntament 

Premià de Mar exercici 2020, Plantilla i Relació de Llocs de Treball de 2020 

i determinació de característiques del personal eventual 

 

El pressupost general de l’exercici 2020 és l’instrument on es reflexa, en euros, les 

polítiques de l’equip de govern. Per una banda es recullen les obligacions que, com 

màxim, pot reconèixer l’entitat local i per una altra els drets que preveuen liquidar 

durant l’exercici 2020. 

 

Aquest pressupost està integrat pel Pressupost de la pròpia entitat i pels estats de 

previsió de despeses i ingressos de la Societat mercantil, Primilia Serveis SLU. 

 

Es proposa al Ple l’aprovació de la Plantilla de l’Ajuntament de Premià de Mar pel 

2020, la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Premià de Mar pel 2020 i la 

relació de Llocs de treball del Personal directiu professional de l’Ajuntament de Premià 

de Mar, així com l’aprovació de les característiques, dedicació i retribucions del lloc 

de treball, d’Assessor/a de Serveis 

 

4.3. TRESORERIA I INSPECCIÓ 

 

4.3.1. Exp. G150-2020-3351. Aprovació comptes de recaptació Organisme 

de Gestió Tributària 2019 

 

Es proposa al Ple Municipal, l’aprovació de comptes de gestió recaptatòria de l’ 

ORGTper al exercici  2019. 

 

L’Organisme de Gestió Tributària de Barcelona remet els comptes de gestió i 

recaptació de l’exercici 2019, de l’Ajuntament de Premià de Mar i de Premià Serveis 

Municipals SL, corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés 

directe, certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats, així com les 

multes de circulació per sancions imposades per l’Ajuntament de Premià de Mar, 

informat favorablement. 

 

4.4. RECURSOS HUMANS 

 

4.4.1. Exp.   F103-2020-3301. Donar compte al Ple de l’informe de Recursos 

Humans sobre personal eventual 2n trimestre 2020 

 
Es dona compte al Ple sobre el personal eventual municipal corresponent al  2on 

trimestre del 2020. 

 

4.5. OAC - OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA 

 

4.5.1. Exp.  H105-2020-3164. Canvi de numeració relatiu a la finca situada 

al carrer Jaume Balmes número 2 

 

Modificació del carrerer que s’ha d’aprovar pel Ple per traslladar-ho posteriorment a 

l’Institut Nacional d’Estadística. 
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Aquest canvi està motivat per la construcció de dos edificis plurifamiliars amb dos 

accessos independents, un d’ells pel carrer Jaume Balmes. 

 

El nou edifici del C. Jaume Balmes és el primer número del carrer del costat de 

números parells i donat que ja existeix el número 2 cal modificar la numeració de 

manera que l’accés al nou edifici serà el 2A i l’accés a l’habitatge que actualment te 

el número 2 passarà a ser 2B. 

 

5. MOCIONS RESOLUTIVES 

 

5.1. Exp. A116-2020-1492. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP-

AM per aplicar el vot telemàtic a l'Ajuntament de Premià de Mar 

 

El grup municipal ERC-JxP-AM proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 

acords: 

 

“PRIMER. Demanar a la comissió del Reglament Orgànic Municipal per tal de modificar 

el Reglament per incloure el vot telemàtic i amb la finalitat de poder-lo habilitar de 

forma efectiva a l’Ajuntament de Premià de Mar. 

 

SEGON. Acordar treballar totes aquelles accions necessàries per millorar la conciliació 

familiar i política dels càrrecs electes locals del municipi, racionalitzant els horaris i 

establint mecanismes telemàtics en tots aquells tràmits que sigui possible.” 

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

 

 

ORDRE DEL DIA 

II 

PART DE CONTROL 

 

6. MOCIONS NO RESOLUTIVES 

 

6.1. Exp. A116-2020-3269. Moció presentada pel grup municipal PECP per 

impulsar mesures amb l'objectiu d'incrementar el verd urbà i la biodiversitat 

 

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

 

 “Desenvolupar en el marc de la taula de sostenibilitat, un projecte per millorar el 

Verd Urbà i la Biodiversitat, promocionant els Terrats Vius i les Cobertes Verdes. 

 

Aquest projecte ha de contemplar els següents aspectes: 

 

 La creació d’ajuts econòmics per a la rehabilitació i la renaturalització de les 

cobertes, terrats i celoberts, i d’aprofitament dels recursos naturals. 

 

 L’oferta de suport tècnic per a la rehabitilitació, la naturalització i la 

implementació de sistemes d’aprofitament dels recursos naturals en cobertes, 

terrats i celoberts. 

 

 La programació regular i continuada de tallers de jardineria urbana. 
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 L’impuls d’actuacions per promoure l’ús de terrats, cobertes i celoberts amb 

l’objectiu de convertir-los en espais verds i d’aprofitament dels recursos 

naturals. 

 

 La promoció d’activitats i jornades participatives als horts socials existents. 

 

 La definició, en el marc de la Taula de Sostenibilitat, d’una Estratègia d’Agricultura 

Local. 

 

Amb mesures com: 

 

 L’impuls de noves zones d’ús comunitari agrícola, com pot ser la parcel·la 

existent entre els carrers Terra Alta i Can Pou. 

 

 L’impuls de l’agricultura ecològica. 

 

 Ambdós projectes han d’estar basats en els següents principis: 

 

 Justícia ecològica. Per la millora de la qualitat de l’espai urbà, pel foment de 

la salut de les persones i per mitigar els efectes del canvi climàtic. 

 

 Inclusió social. Per promoure la inclusió i la cohesió social. 

 

 Democràcia participativa. Amb experiències basades en la participació i la 

coresponsabilitat social.” 

 
 

 


