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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 20/02/2019 

 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

 

 

2. INFORMACIÓ OFICIAL 

 

 

3. ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ INTERNA 

 

3.1. INTERVENCIÓ I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

3.1.1. Exp. G107-2019-17 Donar compte al Ple del Decret de l'Alcaldia 

2019/111, d'aprovació liquidació exercici 2018 

 

El pressupost de cada un dels exercicis es liquida al tancament de l’any i posarà de 

manifest la recaptació de drets i el pagament de les obligacions a 31 de desembre. 

Les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes l’últim dia de l’exercici, els 

drets pendents de cobraments i els fons líquids a 31 de desembre configuren el 

romanent de tresoreria de l’entitat local. 

 

3.1.2. Exp. G119-2019-572. Reconeixement extrajudicial de crèdit número 

1 de l’exercici 2019 

 

Aquest expedient conté aquelles factures que han tingut entrada a l’exercici 2019  

corresponents a activitats, subministres, serveis o obres dutes a terme a l’exercici 

2018 i amb data factura 2018. 

 

Les factures que han tingut entrada en un exercici diferent del que es produeix la 

despesa s’han d’aprovar mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit i correspon 

al Ple. 

 

3.1.3. Exp. C166-2018-5859. Aprovació Reglament de control intern de 

l’Ajuntament de Premià de Mar 

 

L’Ajuntament de Premià de Mar va aprovar un reglament de fiscalització a l’exercici 

2009. Aquest reglament regula la fiscalització i estableix la fiscalització limitada 

prèvia en supòsits de contractació administrativa, subvencions i responsabilitat 

patrimonial. Fruit de l’experiència obtinguda a l’aplicació d’aquest instrument 

regulador de la fiscalització i degut als canvis normatius produïts en aquests anys 

tant en matèria de contractació com l’entrada en vigor del nou règim jurídic del 

control intern de les entitats del sector públic local és necessari procedir a modificar 

l’actual Reglament actualitzant el contingut i regulant tots els nivells del control 

intern: la funció interventora i la funció de control financer. Això fa que també la 

proposta porti un canvi de nom del Reglament, passant de l’actual Reglament de 

fiscalització al més ampli i complet de Reglament de control intern. 

 

3.1.4. Exp. G102-2019-703. Aprovació Pressupost General 2019 
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El pressupost general de l’exercici 2019 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 2019. 

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. 

 

3.1.5. Exp. G103-2019-715. Modificació pressupostària núm 6 per 

transferència de crèdit 

 

Aquest expedient de modificació pressupostària per transferència de crèdit es realitza 

atès que a l’actualitat estem amb el pressupost prorrogat i es fa necessari dotar de  

consignació pressupostària diferents aplicacions per tal de complir amb obligacions 

ja adquirides i realitzar diverses actuacions que no estan previstes en el vigent 

pressupost. 

 

3.1.6. Exp. G103-2019-840. Modificació pressupostària núm. 7 de suplement 

de crèdit finançat amb baixes 

 

Es realitza aquesta modificació per la necessitat de consignació pressupostària per 

l’adequació de la Masia de Can Salomó. Aquesta rehabilitació es va licitar al 2018. 

Part d’aquest projecte es finançava amb superàvit per IFS 2018, al no produir-se la 

incorporació cal dotar aquest projecte per fer front a les certificacions que manquen. 

 

 

3.2. TRESORERIA I INSPECCIÓ 

 

3.2.1. Exp. G119-2019-442. Donar compte al Ple municipal informe 

Tresoreria sobre compliment terminis previstos de pagament de les 

obligacions 4t trimestre 2018 i càlcul període mig de pagament 

 

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques obliga als Ajuntament a elaborar i 

enviar l’informe trimestral per comprovar el compliment dels terminis de pagament 

als proveïdors. En aquest informe hi hem inclòs el període mig de pagament, quedant 

així dividit en dos apartats: 

 

a) Relatiu a mesures de lluita contra la morositat 

b) Relatiu al període mig de pagament a proveïdors 
 

 

3.3. CONTRACTACIÓ 

 

3.3.1. Exp. C180-2019-298. Interpretació clàusules VIII i V6 del plec de 

condicions econòmiques i administratives del contracte de concessió d'obra 

pública de la Piscina Municipal 

 

Es porta al Ple, com a òrgan de contractació, una proposta del tècnic d’Esports per 

interpretar el contracte de les clàusules V.III i V.6 del plec de de condicions 

econòmiques i administratives que regiran en el procediment obert mitjançant 

concurs per a la concessió d’obra pública de la Piscina Municipal. 
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3.3.2. Exp. C174-2018-4890. Aprovació expedient contractació servei de 

suport a la intervenció municipal 

 

Es porta al Ple, com a òrgan de contractació, per raó de la durada màxima del 

contracte, l’aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de suport a l'òrgan 

interventor per realitzar treballs d'auditoria, en la fiscalització plena dels diversos 

expedients que comporten despesa de l’Ajuntament de Premià de Mar. 

 

 

3.4. RECURSOS HUMANS 

 

3.4.1. Exp. F141-2019-745. Autorització compatibilitat personal laboral 

 

Autorització de compatibilitat personal laboral. Proposta d’acord per autoritzar la 

compatibilitat de l’exercici d’activitats públiques amb activitats al sector privat. 

 

3.4.2. Exp. F103-2019-164. Aprovació Plantilla i Relació de Llocs de Treball 

2019 

 

La proposta inclou la plantilla de personal, amb la classificació de les places, tipus de 

vincle de relació i si es troba vacant o no. 

 

3.4.3. Exp. F103-2019-164. Aprovació productivitat 2019 

 

Proposta d’acord per aprovar l’import anual de la productivitat del personal. 

 

 

4. ATENCIÓ SOCIAL I A LES PERSONES 

 

4.1. PROMOCIÓ ECONÒMICA I DE LA CIUTAT 

 

4.1.1. Exp. M112-2019-693. Declaració fires d'interès local a efectes 

tributaris 

 

Per tal de dinamitzar el comerç i la cultura es realitzen una sèrie de fires que 

requereixen l’ocupació a la via pública però que, pel seu interès en la dinamització 

de la ciutat, es volen declarar exemptes del pagament de la taxa d’ocupació a la via 

pública per facilitar la participació en  les mateixes. 

 

D’acord amb les ordenances vigents cal declarar aquestes activitats com a fires 

d’interès local a efectes tributaris pel Ple. 

 

 

5. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

5.1. OBRES I URBANISME 

 

5.1.1. Exp. I118-2017-2673. Aprovació addenda conveni col·laboració amb 

Diputació de Barcelona per a l’execució de les obres per a la rotonda a la 

Ctra. BV-5024 amb Camí del Mig i arranjament travessera fins a Gran Via de 

Lluís Companys. TM Premià de Mar 
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Aprovació addenda modificació conveni col.laboració entre la Diputació de Barcelona 

i l’Ajuntament de Premià de Mar, per  l’execució de les obres del projecte constructiu 

de la rotonda a la carretera BV-5024 amb el Camí del Mig i arranjament de la 

travessera del tram de la ctra. BV-5024. 

 

 

6. MOCIONS RESOLUTIVES 

 

6.1. Exp. A116-2018-6670. Moció presentada pel grup municipal CP-PA a 

favor de la creació d'un reglament de funcionament, organització i accés dels 

grups municipals als òrgans d'informació i difusió municipal 

 

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

 

“PRIMER. Que el Govern municipal presenti a aquest Ple, en el termini màxim de 

quatre mesos, una proposta de Reglament de Mitjans de Comunicació, en els termes 

previstos per l’article 170.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, que entre 

d’altres, reguli el funcionament d’un Consell Editorial – o òrgan equivalent- per a tots 

els mitjans de comunicació locals públics de l’Ajuntament que encara no disposin de 

reglament, respectant el sentit que estableix el “Decàleg de bones pràctiques de la 

comunicació local pública”. 

 

SEGON. Que en aquest Consell Editorial –o òrgan equivalent- hi tinguin 

representació, com a mínim, tots els grups municipals de l’Ajuntament, 

organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local i representants dels 

treballadors dels mateixos, i es reuneixi com a mínim tres cops a l’any. 

 

TERCER. Que, de manera transitòria, i fins a l’entrada en vigor del citat reglament,  

el consell d’administració de l’empresa municipal acordi la regulació i els principis i 

normes necessaris per tal de garantir l’accés i participació de tots els grups municipals 

i regidors/es als mitjans i canals de comunicació municipal.” 

 

 

7. MOCIONS NO RESOLUTIVES 

 

7.1. Exp. A116-2019-754. Moció presentada pel grup municipal C's de rebuig 

de la impunitat i l'indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya 

dels mesos de setembre i octubre de 2019 

 

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

 

“1. Manifestar que la utilització de l’indult per motius de conveniència política 

comporta un privilegi injustificat, tant per aquests polítics que ho sol·liciten com per 

a aquells que els concedeixen.  

 

2. Considerar el principi d’igualtat davant la llei, com a regla bàsica de l’Estat social i 

democràtic de Dret consagrat en la nostra Constitució, que exigeix eliminar qualsevol 

indici d’impunitat en el comportament dels responsables polítics, els quals han estat 

responsables del cop contra la nostra democràcia, amb un manifest menyspreu a la 

nostra Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el principi de 

sobirania nacional.  
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3. Rebutjar la concessió de l’indult o de qualsevol altre mesura que suposi un privilegi 

a aquells que resultin condemnats a causa del cop a la democràcia per part dels 

independentistes durant els mesos de setembre i octubre de 2017, en el cas de 

produir-se una sentència condemnatòria.  

 

4. Traslladar aquest acord al President del Govern d’Espanya, als membres del 

Govern d’Espanya, al President i la mesa del Congrés dels Diputats i als Grups 

Parlamentaris del Congrés dels Diputats.”  

 

7.2. Exp. A116-2019-755. Moció presentada pel grup municipal C's per a que 

l'Ajuntament de Premià de Mar utilitzi el finançament bonificat de l'Institut 

Català de Finances amb l'objectiu d'ampliar el parc d'habitatge social 

 

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

 

“1. Instar al equipo de gobierno de Premià de Mar a establecer los mecanismos de 

colaboración oportunos con la Agencia de la Vivienda de Cataluña para acogerse a la 

línea de préstamos bonificados del Instituto Catalán de Finanzas para adquirir 

viviendas mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto a favor de nuestro 

municipio.  

2. Comunicar el acuerdo anterior a la Agencia de la Vivienda de Cataluña y al Instituto 

Catalán de Finanzas.” 

 

 

8. PRECS I PREGUNTES 

 

8.1. Exp. A117-2019-226. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre l'activitat econòmica al polígon industrial 

 

El grup municipal CP-PA formula les preguntes següents: 

 

“1. Quines actuacions s’han fet per potenciar l’activitat econòmica al polígon industrial 

en els darrers anys? 

2. Inclouen els citats convenis compromisos per facilitar la implantació d’empreses o 

centres de treball -al polígon o a altres indrets del municipi- més enllà del sector 

terciari?” 

 

8.2. Exp. A117-2019-875 Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre actuacions en referència a la moció per a la creació d'una xarxa de 

sensibilització i mediació intercomunitària  i per promoure una campanya 

antirumors al municipi 

  

El grup municipal CP-PA formula les preguntes següents: 
 

“1. Quines actuacions s’han fet per donar compliment als acords aprovats a la moció? 

2. Quina és la valoració de les actuacions realitzades? 

3. Quina quantitat de recursos econòmics s’han destinat al compliment dels acords 

de la citada moció?” 

 


