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

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 19/12/2018 

 

 

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

 

 

2. DESPATX D’OFICI 

 

 

3. ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ INTERNA 

 

3.1. INTERVENCIÓ I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

3.1.1. Exp. G105-2018-11. Donar compte informe d'intervenció en relació a 

resolucions adoptades per l'alcalde contràries a les objeccions efectuades 

per la intervenció municipal al ple de desembre 

 

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. 

 

 

4. ÀREA DE PARTICIPACIÓ 

 

4.1. CULTURA 

 

4.1.1. Exp. T130-2018-6700. Nomenament de l’entitat Fundació Privada 

Casal Benèfic Premianenc com a entitat de l’any 2019. 

 

Cada any l’Ajuntament de Premià de Mar escull d’entre les entitats del municipi una 

per ser nomenada “Entitat de l’any”.   

 

L’Entitat de l’any és l’encarregada de llegir el pregó de la Festa Major.  

 

Enguany, l’entitat escollida és el Casal Benèfic Premianenc per la tasca 

desenvolupada durant tot l’any en l’àmbit de l’ajut i atenció social a Premià de Mar, 

tant a persones grans i les seves famílies com a persones en situació de risc d’exclusió 

social i amb pocs recursos econòmics. 

 

 

5. MOCIONS NO RESOLUTIVES 

 

5.1. Exp. A116-2018-6672. Moció presentada pel Grup Municipal d'Iniciativa 

per Catalunya-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa per l'impuls de mesures 

que col·laborin en la feminització de la tasca institucional 

 

El grup municipal ICV-EUiA-E proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
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1. “Regular la baixa de maternitat/paternitat i permetre el vot telemàtic, o el vot 

delegat, durant aquest període de gaudiment. 

2. Facilitar, sempre que sigui possible, que als consells i taules de treball hi 

participin no regidors/es. 

3. Crear un grup de treball amb l’encàrrec de millorar la dinàmica del ple 

municipal: més àgil, més participatiu pels veïns i en horari més accessible. 

4. Convocar les reunions amb ordre del dia, hora d’inici i fi, i limitar-les a acabar 

no més tard de les 20:30h.” 

 

5.2. A116-2018-6669. Moció presentada pel Grup Municipal  d'Iniciativa per 

Catalunya-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa perquè es derogui el delicte 

d'injúries a la Corona i per reafirmar el compromís amb els valors 

republicans i la democràcia 

 

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

 

“Primer. Instar al Govern de l’Estat a derogar el delicte d’injúries al Rei i a la Casa 

reial dels articles 490.3 i 491 del Codi Penal, igualant la protecció penal de l’honor 

d’aquesta figura a la de la resta de ciutadans. 

 

Segon. Rebutjar i condemnar el posicionament del Rei Felip VI i la seva intervenció 

en el conflicte de Catalunya, així com la seva justificació de la violència per part 

dels cossos policials de l’1 d’octubre. 

 

Tercer. Reafirmar el compromís amb els valors republicans i apostar per l’abolició 

d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia. 

 

Quart. Instar al Govern i al Congrés dels Diputats a què es permeti investigar en 

seu parlamentària les accions realitzades por Joan Carles de Borbó des de l’any 

2014, moment en què deixa de ser inviolable jurídicament, i sobre qui recauen 

indicis suficients de delicte. 

 

Cinquè. Instar al Govern a convocar un referèndum d’acord a la Constitució perquè 

els ciutadans puguem decidir entre Monarquia i República. 

 

Sisè. Comunicar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Congrés dels 

Diputats.” 

 

 

6. PRECS I PREGUNTES 

 

6.1. Exp. A117-2018-6735. Prec presentat pel grup municipal CP-PA  per 

obrir un espai participatiu pel canvi de nom del Carrer Colom 

 

El grup municipal CP-PA formula el prec següent: 

 

“Primer.- Plantejar el canvi de nom del carrer Colom als veïns i veïnes mitjançant  

un procés participatiu. Prioritzar aquelles propostes que tinguin en compte la 

visibilització de la resistència indígena a mode de reparació i la figura de les 

dones indígenes. 

 

Segon.- Portar les propostes que sorgeixin a la comissió de nomenclàtor.” 
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6.2. Exp. A117-2018-6736. Prec presentat pel grup municipal CP-PA sobre 

la futura Casa de la Festa i Cultura Popular de Can Manent 

 

El grup municipal CP-PA formula el prec següent: 

 

“Primer- Que s'aposti clarament per un model de gestió directa de l'equipament 

per part del teixit associatiu que impulsa i manté la Festa i la Cultura Popular. 

 

Segon- Que amb aquesta finalitat es posi a l'abast de De Bòlit! i les colles que 

agrupa la formació, assessorament i recursos per dissenyar i impulsar un 

projecte de gestió comunitària de l'equipament. 

 

Tercer- Que el futur conveni de gestió s'acompanyi d'un projecte de dinamització 

i pla d'usos consensuat amb el teixit associatiu i elaborat de forma participativa, 

i que es garanteixi una dotació pressupostària suficient per al seu 

desenvolupament. 

 

Quart- Que s'opti per establir el futur centre-arxiu de documentació de la Festa 

al mateix equipament.” 

 

 

 


