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RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA CORRESPONENT A LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL MES DE JUNY QUE SE CELEBRARÀ PER 
VIDEOCONFERÈNCIA EL DIA 16/06/2021 (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. ÀREA D'ORGANITZACIÓ  

 
2.1. CONTRACTACIÓ 
 
2.1.1. Exp. C174-2021-476. Pròrroga contracte serveis de suport a l'òrgan 

interventor 
 
El 18 de juny de 2019, es va formalitzar el contracte de serveis suport a l’òrgan 
interventor per realitzar treballs d’auditoria, entre l’Ajuntament de Premià de Mar 
i l’empresa adjudicatària FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL amb CIF 
B58671710, per un període de 2 exercicis comptables  des de l’endemà de la 
signatura del contracte amb la possibilitat de 3 pròrrogues de 12 mesos 
cadascuna. 
 
S’aprova la primera pròrroga del contracte del servei de suport a l’òrgan 
interventora l’empresa FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL amb CIF 
B58671710 per un termini de dotze mesos, des del 19 de juny de 2021 fins al 18 
de juny de 2022, ja que la valoració de la prestació del servei ha estat satisfactòria 
i l’empresa ha manifestat la seva conformitat. 

 
 

3. ÀREA D'ACTIVITATS CULTURALS 
 
3.1. CULTURA 
 
3.1.1. Exp. T115-2021-2777. Aprovació conveni entre l’Associació 
Cultural Centre l’Amistat i l’Ajuntament de Premià de Mar de cessió de 
sales a l’Espai l’Amistat. 
 
L’Associació Cultural Centre l’Amistat disposava de l’equipament del Centre 
l’Amistat el qual precisava reformar-lo per dur-hi a terme activitats.  
 
L’Ajuntament de Premià de Mar i l’Associació Cultural Centre l’Amistat van acordar, 

mitjançant una permuta, reformar tot l’equipament a càrrec de l’Ajuntament de 
Premià de Mar i fer una divisió horitzontal de l’edifici.  
 
D’acord amb l’escriptura de permuta de data 19 de febrer de 2009 del notari 
Tomás Feliu Álvarez de Sotomayor s’acorda la cessió d’espais per usos a favor de 
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l’Associació Centre Cultural l’Amistat per 6 dies tal i com es transcriu a continuació: 
“... tal com l’arrendament temporal de la Sala Teatre a favor de l’entitat [...] es 
pactarà anualment per mitjà de conveni entre ambdues parts, convenint aquestes 
des d’aquest moment que l’entitat disposarà de la Sala Teatre com a mínim SIS 
USOS al llarg de l’any. Per aquesta cessió d’ús l’entitat només vindrà obligada a 
abonar a l’Ajuntament les despeses generades (ja siguin de subministraments, de 

neteja, de personal, etc...) que aquesta Corporació Municipal acrediti.”  
 
En el marc d’aquest conveni anual s’han de determinar les condicions d’ús per un 
mínim de 6 activitats anuals. L’Ajuntament de Premià de Mar va iniciar la 
formalització d’aquesta tipologia de convenis anualment amb l’Associació Cultural 
Centre l’Amistat a partir de l’any 2012. 
 

Es proposa l’aprovació d’aquest conveni que té per objecte la fixació de 8 
activitats, respecte les 6 inicialment previstes, ja que és voluntat de l’Ajuntament 
potenciar dos concerts lírics vinculats a la Temporada de música clàssica per 
impulsar joves artistes que tindran lloc a la primavera i la tardor, i la determinació 
de les condicions d’ús relatives a les 8 activitats de referència. 

 

 
4. ÀREA DE TERRITORI 

 
4.1. POLICIA LOCAL 
 
4.1.1. Exp. C167-2020-6231. Aprovació Ordenança municipal bicicletes, 
cicles de més de dues rodes i vehicles de mobilitat personal (VMP) 
 
L’aprovació i entrada en vigor de la modificació del Reial Decret 970/2020, de 10 
de novembre, pel qual es modifiquen el Reglament General de Circulació, aprovat 
pel Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre i el Reglament General de 
vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, en matèria de 
mesures urbanes de trànsit, així com la proliferació de ginys mecànics per a la 
mobilitat urbana fa necessari l’aprovació d’una ordenança que reguli l’ús i 

circulació de les bicicletes, cicles de més de dues rodes i vehicles de mobilitat 
personal (VMP). 
 
L’objecte d’aquesta Ordenança és tenir un marc normatiu local que ordeni i reguli 
la circulació del conjunt dels cicles i dels vehicles de mobilitat personal (VMP) dins 
del municipi de Premià de Mar, amb vocació d’incentivar una mobilitat sostenible 
en el conjunt de la ciutat i alhora assolint una mobilitat més segura. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
II 

PART DE CONTROL 
 
 

5. INFORMACIÓ OFICIAL 
 
 
6. MOCIONS NO RESOLUTIVES 
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6.1.  Exp. A116-2021-3878. Moció presentada pel grup municipal C's 
sobre polítiques municipals de Joventut en matèria laboral i professional 
 
El grup municipal C’s proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
 
“1. Que el Ayuntamiento elabore y ponga en marcha un nuevo Plan Joven 2021 

de Premià de Mar, con la participación de los jóvenes del municipio, entidades que 
los representan, centros educativos, profesionales especialistas en políticas de 
juventud y grupos municipales. 
 
El citado plan tendrá en consideración, entre otras, las siguientes áreas de 
actuación: 
 

A. Orientación y acompañamiento 
 
Con el objetivo de orientar y acompañar, en lo posible, a los jóvenes del municipio 
en el desarrollo de sus proyectos vitales en base a sus preferencias. 
 
Facilitándoles orientación académica, laboral y profesional. 

 
Haciendo hincapié en el acceso a su primer empleo o puesta en marcha de su 
primer proyecto empresarial, siempre con la meta de mejorar sus oportunidades 
a la hora de incorporarse a la vida adulta y al mercado laboral y profesional. 
 
B. Formación 
 
Facilitar su formación en conocimientos y habilidades complementarias que les 
permita afrontar con mejor posición de partida sus carreras laborales o 
profesionales. 
 
Hablamos, entre otras, de la adquisición de habilidades que refuercen el 
pensamiento crítico, la creatividad, la empatía y la resolución de problemas, y de 
la adquisición de conocimientos en materia de finanzas, gestión, desarrollo de 

habilidades directivas y de asunción de riesgo, así como comunicativas y digitales. 
Incidiendo en la mejora de sus competencias lingüísticas en inglés. 
 
C. Contacto con el mundo laboral 
 
Facilitar el contacto de nuestros jóvenes con el mundo de la empresa, a través de 
encuentros con empresas demandantes de empleo de calidad. Estos encuentros 
pueden definirse por sectores de actividad en función de los intereses de los 
demandantes o futuros demandantes de empleo, y deben facilitar sus relaciones 
con el mundo laboral para que puedan optar, con conocimiento, a una carrera 
profesional adecuada. Estas acciones permitirán el desarrollo de redes informales 
entre jóvenes y empresas, de manera que estas obtengan una información de 
primera mano sobre cuáles son los perfiles existentes en nuestro municipio, y para 
que los jóvenes se puedan dar a conocer y conozcan de primera mano qué 

habilidades se valoran, así como acceder a un puesto de trabajo. 
 
D. Joven emprende 
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Facilitar la puesta en marcha y el acompañamiento de proyectos empresariales 
liderados por jóvenes. 
 
En coordinación con promoción económica de nuestro Ayuntamiento establecer un 
espacio y las herramientas necesarias para que aquellos jóvenes que quieran optar 
por iniciar un proyecto empresarial cuenten con información, formación y el 

entorno adecuado para emprender. 
 
Incluyendo un servicio de mentoría para emprendedores jóvenes en la que 
empresarios seniors y profesionales los asesoren en el inicio de su proyecto y les 
puedan aportar su experiencia propia en gestión y en el sector específico. 
 
E. Brecha de género 

 
Facilitar el acceso de las jóvenes premianencas a opciones formativas relacionadas 
con la ciencia, la tecnología, ingeniería o matemáticas (STEAM), combatiendo los 
estereotipos de género, proporcionando modelos a seguir y mentores que 
contribuyan a que las jóvenes puedan hacer realidad sus metas profesionales, sea 
en el campo de estudio que sea. Promoviendo la igualdad de género y la igualdad 

de oportunidades. 
 
2. Potenciar la participación de los jóvenes de Premià de Mar en el diseño de las 
políticas públicas que les afecten. Facilitando su implicación y participación activa 
a nivel local. 
 
3. Introducir en nuestro plan de usos de equipamientos municipales una estrategia 
de apoyo a los jóvenes, dotándonos del espacio y las herramientas necesarias para 
poder desarrollar todas las actividades contempladas en el Plan Joven 2021. 
 
4. La creación de un espacio joven on-line que permita: 
 
a. Ser el punto de contacto en la red con los jóvenes del municipio, y facilitar el 
acceso a la información y a las actividades municipales que se pongan en marcha, 

así como contar con sus aportaciones. 
 
b. Recoger y hacer accesible a la ciudadanía las diferentes formaciones, 
conferencias y debates que se enmarquen dentro del Plan Joven 2021. 
 
5. La captación y gestión de recursos públicos de las diferentes administraciones 
supra municipales, Consell Comarcal, Diputación, Generalitat, Gobierno de España 
y Fondos Europeos, que permitan desarrollar acciones y actividades recogidas en 
el plan joven 2021.” 
 
6.2. Exp. A116-2021-3910. Moció presentada pel grup municipal PECP de 
promoció i implementació municipal del Projecte VIOPET 
 
El grup municipal PECP proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 
“Primer.- Que l’Ajuntament de Premià de Mar expressi la seva adhesió i suport al 
programa VIOPET i en faci difusió, promovent entre la població la xarxa d'acollida 
d'animals de dones víctimes de violència com a recurs assistencial necessari, 
informant del procediment, els requisits i les obligacions i deures perquè qualsevol 
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persona pugui formar part d'aquesta xarxa i acollir aquests animals durant el 
temps que la dona ho necessiti.  
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Premià de Mar es comprometi a vetllar per a trobar 
llars d’acollida urgent pels animals de companyia de les dones víctimes de 
violències masclistes del municipi o de la rodalia. 

 
Tercer.- Difondre i donar a conèixer el Programa VIOPET a les Associacions de 
dones i a les associacions Animalistes del municipi, per potenciar i promoure la 
xarxa d'acollida d'animals de dones víctimes de violència i l’adhesió al Programa. 
 
Quart.- Que s’inclogui en els protocols d’actuació de l’àrea de Serveis Socials la 
casuística d’aquelles dones víctimes de violència masclista que tenen animals de 

companyia per a facilitar-ne les actuacions,  visibilitzar aquests casos i disposar 
de dades al respecte. 
 
Cinquè.- Reforçar la formació de la policia local, i d’altres agents públics implicats, 
en violència masclista, incloent-hi el Programa VIOPET, en els protocols d'actuació 
davant l'atenció d'aquelles dones víctimes de violència de gènere que conviuen 

amb animals, tenint en compte com a indicador de violència el maltractament 
animal. 
 
Sisè.- Que l’Ajuntament es comprometi a realitzar jornades de conscienciació 
sobre violència contra els animals i la seva relació amb altres formes de violència, 
en especial les violències masclistes. 
 
Setè.- Que l'Ajuntament es faci càrrec de les despeses de tinença dels animals, 
penso, vacunes i, identificació, desparasitació, per part de la gestora de l'alberg 
d'animals i un altre tipus de tractaments, prescrits per veterinaris, fins que la dona 
rebi la renda activa de reinserció RAI. Sempre que la víctima no tingui i o generi 
ingressos suficients per a poder mantenir-los, que cada cas s'estudiï de forma 
personalitzada. 
 

Vuitè- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Ministeri d’Igualtat, a la Direcció 
General de Drets dels Animals, a les entitats animalistes del municipi, a les entitats 
de suport a les dones víctimes de violència del municipi, a la Federació de Municipis 
de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
Novè.- Incloure una partida pressupostària per fer front i ajudar a les entitats i/o 
ciutadania que formin part del programa VIOPET per gestionar despeses.” 
 
6.3. Exp. A116-2021-3912. Moció presentada pel grup municipal CP-
AMUNT de suport a l'amnistia 
 
El grup municipal CP-AMUNT proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
acords: 
 

“1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la 
via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de 
participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa 
d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat 
democràtica. 
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2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, 
sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, 
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, 
inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, 
sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica 

per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats 
com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa 
realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la 
Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva 
plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució 
efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del 
dret d'autodeterminació de Catalunya. 

 
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així 
com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves 
famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en 
relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals. 
 

4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-
se i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos 
polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, 
i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta 
a través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i 
polítics. 
 
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de 
Municipis per la Independència.” 
 
6.4. Exp. A116-2021-3914. Moció presentada pels grups municipals CP-
AMUNT i PECP  per una educació pública de qualitat dels 0 als 3 anys 
 

Els grups municipal CP-AMUNT i PECP proposen al Ple municipal l’adopció dels 
següents acords: 
 
“1. L’Ajuntament es compromet públicament en la necessitat urgent de posar en 
funcionament una segona escola pública de primer cicle d’educació infantil (escola 
bressol) abans de finalitzar l’actual legislatura. 
 
2. L’Ajuntament es compromet  a trobar un emplaçament per ubicar-hi la segona 
bressol en un espai cèntric del municipi. 
 
3. L’Ajuntament es compromet a destinar el recursos econòmics necessaris per 
fer possible una segona escola bressol. 
 
4. L’Ajuntament es compromet a estudiar la possibilitat de diversificar diferents 

franges horàries, tant en l’escola Els Gafarrons, com també en la futura segona 
bressol, amb l’objectiu de facilitar la conciliació laboral-familiar, tal i com ja fan 
altres municipis de la comarca. 
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5. Continuar fomentant i facilitant de manera gratuïta la formació contínua de 
les professionals docents de l'actual i la futura segona escola bressol. 
 
6. Els grups municipals es comprometen a donar suport a l’Equip de Govern en 
cada un dels punts anteriors.” 
 

6.5. Exp. A116-2021-3949. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP-
AM per la creació d'un espai estable de debat i participació sobre temes 
educatius de Premià de Mar per les formacions polítiques del municipi 
 
El grup municipal ERC-JxP-AM proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
acords: 
 

“1) En breu i en un temps raonable, treballar amb totes les formacions polítiques 
re-presentades al Ple municipal la proposta de creació d’un espai estable i regular 
de debat sobre temes i polítiques d’educació a Premià de Mar destinat als partits 
polítics. 
 
2) Acordar també en aquest grup de treball l’abast, l’organització i la normativa 

de funcionament d’aquest nou fòrum, així com la posada en marxa del mateix. 
 
3) Comunicar aquests acords al Consell Escolar Municipal, la Federació d’AFAs de 
Premià de Mar, a cadascuna de les AFAs de Premià de Mar i a les direccions dels 
centres educatius del municipi.” 
 
6.6. Exp. A116-2021-3952. Moció presentada pels grups municipals 
JxCAT-PDeCAT i PSC-UxP-CP per al suport, acompanyament i 
reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal 
 
El grups municipals JxCAT-PDeCAT i PSC-UxP-CP proposen al Ple municipal 
l’adopció dels següents acords: 
 
“PRIMER.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de Premià de Mar a les famílies que 

han tingut la pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, 
i les vol acompanyar en el seu dol. 
 
SEGON.- Treballar per tenir un espai a Premià de Mar, de suport, reparació i 
memòria per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional 
o neonatal. 
 
TERCER.- Donar suport a l'Associació Ania i altres associacions destinades a 
acompanyar en el dol perinatal, gestacional o neonatal que puguin sorgir al 
municipi, i també donar suport i acompanyament als progenitors que es trobin en 
aquestes situacions. 
 
QUART.- Commemorar el dia 15 d’octubre el Dia Mundial de la Mort Gestacional i 
Neonatal i desenvolupar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema per 

visibilitzar i donar suport públic a les famílies d’aquests infants. 
 
CINQUÈ: Instar al Govern de la Generalitat i al departament de Salut a oferir en 
els casos de pèrdua perinatal, gestacional o neonatal un acompanyament 
personalitzat durant el dol, empatitzar amb la situació que esta vivint la família i 
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sobretot proporcionar un espai individual per aquestes famílies als hospitals en el 
moment del part i post part.” 
 
6.7. Exp. A116-2021-3953. Moció presentada pels grups municipals 
JxCAT-PDeCAT i PSC-UxP-CP per adherir-se al Programa VIOPET per 
recollir i acollir els animals de les víctimes de violència masclista 

 
El grups municipals JxCAT-PDeCAT i PSC-UxP-CP proposen al Ple municipal 
l’adopció dels següents acords: 
 
“1. Que l'Ajuntament s'adhereixi al programa VIOPET del ministeri de serveis 
socials i agenda 2030, mostrant el seu contundent rebuig a la violència de gènere, 
i també a la violència contra els animals de les víctimes de violència de gènere. 

 
2. Que l'Ajuntament, en col·laboració amb les entitats Animalistes es compromet 
a cercar llars d'acollida urgent per les dones víctimes de violència de gènere. A 
més, l'Ajuntament treballarà i mediarà perquè en els pisos d'acollida de les dones 
víctimes de violència de gènere, les dones puguin conviure amb els seus animals 
de companyia. 

 
3. Que l'Ajuntament, en col·laboració amb les entitats de protecció animal, es 
compromet a fer jornades de conscienciació i sensibilització contra el 
maltractament animal 
 
4. Es traslladaran aquests acords al ministeri de drets socials i agenda 2030, al 
ministeri d'igualtat, a les entitats Animalistes del municipi, Federació de Municipis 
de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.” 
 
 

7. PRECS I PREGUNTES 
 
7.1. Exp. A117-2021-3950. Pregunta presentada pel grup municipal ERC-
JxP-AM sobre la fórmula d'accés a les activitats i actes programats per 

l'Ajuntament 
 
El grup municipal ERC-JxP-AM formula les següents preguntes: 
 
“1) Per què s’ha optat per la fórmula d’ordre d’inscripció i no pel sorteig per 
atorgar l’accés als actes i activitats amb aforament reduït que organitza 
l’Ajuntament? 
 
2) Quines mesures pren l’Ajuntament per assegurar-se que no hi hagi un tràfic 
d’informació privilegiada i s’atorguin accessos abans de la publicació dels actes? 
 
3) Com explica el Govern que puguin haver-hi espectadors d’altres municipis i 
que els premianencs no puguin gaudir dels espectacles al seu poble per aforament 
reduït?” 


