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RESUM DE LA SESSIO DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 19.11.2014 
 

 

3. SECRETARIA-SERVEIS CENTRALS 

3.1. SECRETARIA GENERAL 

3.1.1. Exp. D102-2014-1296. Rectificació i comprovació inventari de béns 2014 

 

S’aprova, per assentiment, la comprovació de l’Inventari general de Béns, Drets i Accions 

de l’Ajuntament a 1 d’octubre de 2014. 

 

  

3.2. SERVEIS CENTRALS 

3.2.1. Exp. 102/2014 PAT. Desafectació jurídica c. Unió, 40 

 

S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC i PP i les abstencions dels 

grups municipals CP-PA i ICV-EUIA-E la desafectació de les plantes baixa i primera del bé 

immoble ubicat al carrer Unió número 40 motivada per la necessitat de què, aquests 

espais, puguin ser posats en el mercat i rendibles socialment en benefici de la població 

de Premià de Mar. 

 

L’alcalde explica els motius que porten a tramitar la desafectació de l’immoble als efectes 

d’anar recuperant espais públics que ja no s’utilitzen per a que es puguin rentabilitzar pel 

que l’Ajuntament decideixi. 

 

El regidor portaveu del grup municipal ICV-EUIA-E mostra dubtes respecte a la possible 

venda de l’immoble atès que la seva creença es que la modificació s’efectua per posar 

l’immoble a l’abast de les entitats o alguna cosa similar per la qual cosa apunta que el 

vot del seu grup serà d’abstenció.     

 

El regidor portaveu del grup municipal CP-PA es pronuncia en sentit similar apuntant 

l’abstenció en la votació de l’assumpte perquè no es veu clar la venda de patrimoni a 

mitjà o llarg termini. 

 

El portaveu del grup municipal PP es mostra a favor de l’acord de desafectació aclarint 

que en cap cas es parla de la venda de l’immoble sinó únicament d’un canvi jurídic.  

 

Les intervencions dels grups d’oposició son respostes per l’alcalde indicant,  respecte a la 

demanda d’espais per entitats,  que si s’inverteix en l’adquisició de Can Sanpere allà es 

tindrà molts espais per destinar a les entitats, i apuntant, per altra banda, la necessitat 

de qualificar l’immoble com a patrimonial per a fer possibles actuacions (entre  les que 

apunta la possibilitat d’ubicar pisos de protecció oficial) perquè amb la qualificació de 

demanial s’està lligat de peus i mans.     

 

   

3.2.2. Exp. 144/2014 SC. Encàrrec de gestió a Premià Serveis Municipals SLU 

gestió i explotació econòmica places d'aparcament de Can Boter 

 

S’aprova, per assentiment, l’encàrrec de gestió a l’empresa municipal Premià Serveis 

Municipals SLU per a que procedeixi a la gestió i explotació econòmica de les concessions 
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de domini públic de 9 places d’aparcament ubicades al subsòl de l’espai de domini públic 

ubicat a la Unitat d’Actuació “Can Boter” (delimitada pels carrers Narcís Monturiol, 

carretera de Premià de Dalt, Riera de Premià i Gran Via de Lluís Companys) que van ser 

objecte de cessió a l’Ajuntament per part de l’empresa concessionària PARKING 

MARESME SA com a pagament de cànon pendent.  

 

 

4. SERVEIS ECONÒMICS 

4.1. INTERVENCIÓ 

4.1.1. C169 2014 1321. Aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona 

per l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL)  

 

S’aprova, per assentiment, el conveni amb la Diputació de Barcelona pel qual es posa a 

disposició de l’Ajuntament una eina informàtica que es diu ASGEL, assistència en la 

gestió econòmica local, i que permet, entre d’altres coses, que l’Ajuntament s’estalviï les 

despeses de manteniment del programa de comptabilitat municipal i l’accés al programa 

de patrimoni municipal i d’atorgament de subvencions.  

 

4.2. TRESORERIA 

4.2.1. Exp: T-065/2014: Donar compte al Ple de l'informe de la tresorera 

municipal sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les 

obligacions del tercer trimestre 2014 i càlcul del període mig de pagament. 

 

 

El Ple es dona per assabentat del contingut de l’informe emès per la tresorera municipal 

que assenyala que el termini mitjà de pagament a proveïdors es actualment de 14,89  

dies.  

 

4.3. GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

4.3.1. Exp. GT-11/2014. Aprovació calendari fiscal 2015 

 

S’aprova, per assentiment, el calendari fiscal 2015 que correspon a la fixació dels 

terminis en què hauran de pagar-se en període voluntari els tributs corresponents a 

deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva. 

 

 

5. RECURSOS HUMANS 

5.1. F193/2014/1349. Aprovació esmenes Acord de matèries comunes sobre 

condicions de treball 2014-2017 del personal al servei de l’Ajuntament de 

Premià de Mar 

 

S’aprova, per assentiment, l’actualització del contingut de l’Acord segons comunicació del 

departament de treball i empresa de la Generalitat de Catalunya i segons allò acordat en 

sessió  de mesa general de negociació de data 5 de novembre de 2014. 

 

5.2. F193-2014-1390 Aprovació definitiva Reglament de 2a activitat 

 

S’aprova definitivament, per assentiment el Reglament que regula la segona activitat del 

personal al servei de l’Ajuntament de Premià de Mar, reglament que va ser aprovat 
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inicialment en sessió plenària del passat 17 de setembre de 2014 sense que, durant el 

termini d’exposició pública, s’hagues presentat cap al·legació.  

 

6. MOCIONS 

6.1. Exp. A116-2014-1384. Moció presentada pel grup municipal CP-PA 

demanant el desplegament de les Polítiques d'Igualtat 

 

1. Dur a terme, mitjançant el suport extern necessari, un programa d’Igualtat que 

doni garanties de la realització efectiva de polítiques destinades a promoure la 

igualtat entre homes i dones al municipi de Premià de Mar, a través no només de 

la programació puntual d’activitats i la lectura de manifest, sinó de l’aprovació 

d’un conjunt d’accions dedicades a aquest efecte. 

 

2. Sol·licitar dins Catàleg d’Activitats de la Diputació de Barcelona, Àrea d'Atenció a 

les Persones, Igualtat i drets civils, el “Projectes d'igualtat i drets civils”, per tal de 

poder dur a terme de forma efectiva un Pla Local d’Igualtat de Gènere al llarg del 

2015. 

 
3. Posar en marxa, un cop dut a terme aquest Pla Local d’Igualtat de Gènere a 

Premià de Mar una campanya local d’informació i participació per tal d’elaborar 

una programació d’activitats que s’ajusti a la realitat premianenca.” 

 
Es denega l’aprovació de la moció en obtenir els vots a favor del grup municipal CP-PA i ICV-

EUIA-E i en contra dels grups municipals CIU, PSC I PP . 

 

El portaveu del grup municipal ICV-EUIA-E mostra el total suport del seu grup a la moció 

apuntant que l’Ajuntament té la responsabilitat d’implementar polítiques de gènere, que 

existeix el mandat legal donat per la Llei d’Igualtat 3/2007 que obliga a les administracions en 

aquest sentit i, a la vista del nombre de víctimes de violència de gènere en el nostre país s’ha 

de reconèixer i combatre les desigualtats existents.  

 

El portaveu suplent del grup municipal CP-PA que ha presentat la moció apunta que la 

moció es prou clara en el sentit que exigeix un programa d’igualtat amb garanties així 

com un pla d’igualtat. A continuació es formulen preguntes a la regidora delegada 

d’Igualtat en relació a la memòria de les actuacions efectuades pel departament 

d’Igualtat que consideren inadequades als efectes d’aconseguir la igualtat de gènere.  
 

El portaveu del grup municipal PP, apunta que el vot del seu grup serà en contra,  encara que 

estan d’acord amb el contingut, però a la vista de que des del grup municipal que ha 

presentat la moció no se’ls ha demanat el vot. Apunta, no obstant, que han assistit sempre a 

les reunions que ha organitzat la regidora delegada d’Igualtat i consideren que aquest camí 

que ha endegat CP-PA no es el camí perquè més que una moció sembla una bateria de 

preguntes.  

 

La portaveu suplent del grup municipal PSC recorda que sempre que en el plenari s’han 

presentat mocions a favor de polítiques de gènere s’han aprovat per unanimitat però,  

respecte a la que es presenta, el seu grup ha parlat amb la regidora delegada d’Igualtat, amb 

la tècnica del departament i les activitats que es desenvolupen les hem tingut en consideració 

i participem per la qual cosa es mostra en desacord del contingut de la moció que nega 

actuacions que realment es realitzen.   



Pl. de l’Ajuntament, 1 
Telèfon 93 741 74 00 

Fax 93 741 74 25 

08330 Premià de Mar 

http://www.premiademar.cat 

e mail: info@premiademar.cat 

NIF: P0817100A 

 

Secretaria 

C:\Users\rsk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\86BQQRUG\07  Resum sessio Ple 19 

11 2014.docx 

 

La regidora delegada d’Igualtat, tancant les intervencions, critica el contingut de la moció 

presentada en el sentit que menysté la tasca que es duu a terme des de la Àrea d’atenció a 

les persones, en col·laboració amb les entitats del municipi,  en l’àmbit de les polítiques 

adreçades a dones, homes i els seus fills i filles. 

 

I continua apuntat totes les actuacions que s’han fet des de la seva regidoria entre les que 

destaca el programa d’informació i atenció a les dones, que inclou assessorament jurídic, 

psicològic i activitats de sensibilització; la formació del consell d’Igualtat per a la 

implementació del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i hores de Premià de Mar; la 

programació d’activitats en col·laboració i amb la participació de diverses entitats i institucions 

del municipi i el calendari d’activitats desenvolupades i a desenvolupar.  

 

 

7. EXP. C169-2014-1489. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL SÍNDIC DE 

GREUGES PER A LA CONSULTA POPULAR DE CAN SANPERE 

 

S’aprova, per assentiment, el conveni a subscriure amb el Síndic de Greuges de 

Catalunya als efectes de que actuï com a “Comitè de Consultes Ciutadanes” en la 

consulta popular convocada en relació a l’expropiació de “Can Sanpere”. 

 

 

 


