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RESUM DE LA SESSIO DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 22 D’ABRIL DE 

2015 

 

 

3. SERVEIS ECONÒMICS: 

3.1. INTERVENCIÓ 

3.1.1. EXP. G102-2015-1076. DONAR COMPTE DECRET ALCALDIA DE DATA 

20.03.15 APROVACIÓ MARC PRESSUPOSTARI 2016-2018 

 

Es dona compte del decret que concreta les previsions d’ingressos i despeses pels anys 

2016, 2017 i 2018 tenint en compte el que es preveu ingressar i el que podem gastar 

com a màxim per complir tots els objectius d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 

financera. 

 

3.1.2. EXP. G150-2015-1246. APROVACIÓ COMPTES DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA 

2014 

 

S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC, en contra del grup 

municipal CP-PA i les abstencions dels grups municipals PP  i ICV-EUIA-E els comptes de 

gestió recaptatòria 2014 presentats per a l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona.  

 

El tinent d’alcalde i regidor delegat de serveis econòmics explica que el percentatge de 

cobrament dels impostos esta en una posició molt correcte a excepció de les multes  de 

circulació que, malgrat tenir una quantitat pendent de cobrament de 1.090.000€ té una 

evolució més favorable que la dels anys anteriors. 

El portaveu del grup municipal CP-PA anuncia el seu vot d’abstenció que justifica no en la 

gestió recaptatòria en sí sinó en la manca d’existència de tarifació social en els preus 

públics de l’Ajuntament que ha estat demanada pel seu grup en diverses ocasions. 

 

 

3.1.3. EXP. G103-2015-1354. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 12 PER 

CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES DE CRÈDIT 

 

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

grups municipals PP, CP-PA i ICV-EUIA-E la modificació pressupostaria número 12. 

 

El tinent d’alcalde i regidor delegat de serveis econòmics explica que la modificació 

pressupostaria consisteix en donar baixa aplicacions pressupostaries d’actuacions que no 

s’han de dur a terme per donar d’alta altres que en aquests moments es considera més 

necessàries com es la instal·lació d’un ascensor en les dependències municipals. 

 

El portaveu del grup municipal CP-PA anuncia el seu vot d’abstenció a la vista que es 

tracta d’un tema pressupostari i malgrat que es mostra a favor d’afavorir l’accessibilitat a 

la casa de la Vila. 
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3.2. TRESORERIA 

3.2.1. EXP. G119-2015-472. DONAR COMPTE INFORME TRIMESTRAL 

MOROSITAT 1R TRIMESTRE 2015 I CÀLCUL 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 18,98  

dies.  

 

 

4. SECRETARIA-SERVEIS CENTRALS: 

4.1. SERVEIS CENTRALS 

4.1.1. EXP. C167-2015-1133. MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE 

L'ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROLAT DE VEHICLES AMB PARQUÍMETRES 

(APARCAMENT HORARI) 

 

S’aprova, per assentiment la modificació de l’ordenança que possibilitarà que tot titular d’un vehicle 
amb alta al padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pugui obtenir el distintiu que li 
permetrà estacionar gratuïtament en la “zona blava de temporada”. 
 

 

5. RECURSOS HUMANS: 

5.1. DONAR COMPTE DE L'INFORME TRIMESTRAL DEL PERSONAL EVENTUAL 

 

En compliment de l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

de règim local, s’informa al Ple del número de llocs de treball ocupats per personal 

eventual que es de 3. 

 

6. SERVEIS PERSONALS D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ: 

6.1. ENSENYAMENT 

6.1.1. EXP. S114-2015-1295. SOL·LICITUD D’INFORME D’INEXISTÈNCIA DE 

DUPLICITAT I COMPETÈNCIA PER A L’APROVACIÓ DE “SUBVENCIONS DE 

TRANSPORT UNIVERSITARI I DE TRANSPORT A CENTRES DE FORMACIÓ 

PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR”, A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

S’aprova, per assentiment, la sol·licitud d’informe a la Generalitat de Catalunya per poder 

exercir la competència per atorgar  subvencions de transport universitari i de transport a 

centres de formació professional de grau superior. 

 

 

7. SERVEIS PERSONALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: 

7.1. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

7.1.1. EXP. A176-2015-1148. RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS 

DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME PER ADAPTAR-

LOS A LA LLEI 27/2013 (LRSAL) I A LA LLEI 15/2014 DE RACIONALITZACIÓ 

DEL SECTOR PÚBLIC I ALTRES MESURES DE REFORMA ADMINISTRATIVA 
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S’aprova, per assentiment, la ratificació de la modificació d’estatuts del consorci de 

promoció turística costa del maresme per adaptar-los a la llei 27/2013 (LRSAL) i a la llei 

15/2014 de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa 

 

 

8. SERVEIS TERRITORIALS: 

8.1. OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS MUNICIPALS. SUBVENCIONS 

8.1.1. EXP. 2/2014.1. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT PER A 

LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 

D'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE CAN FRANÇA I DE LA JUSTIFICACIÓ VINCULADA, 

ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE LA XARXA DE 

GOVERNS LOCALS 

 

S’aprova, per assentiment, el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Premià de Dalt 

per a que aquest ajuntament tramiti i executi les obres d’arranjament del Camí de Can 

França que han obtingut subvenció de la Diputació de Barcelona per als dos ajuntaments. 

 

El tinent d’alcalde i regidor delegat d’urbanisme, obres públiques i serveis municipals i el 

regidor portaveu del grup municipal ICV-EUIA-E coincideixen en la necessitat d’execució 

de les obres de arranjament per solucionar el problema amb que es troba el barri sobre 

tot quan es produeixen pluges torrencials.  

 

9. MOCIONS: 

9.1. EXP. A116-2015-1369. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CP-

PA I ICV-EUIA-E PER A L'ADHESIÓ AL MANIFEST PEL DRET A DECIDIR SOBRE 

LA NOSTRA SALUT I EL SISTEMA SANITARI DE CATALUNYA 

 

 

- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de al Programa “Pel dret a decidir sobre la nostra 

salut i el Sistema Sanitari de Catalunya”. 

 

- Traslladar aquest acord al Centre d’Atenció Primària de Premià de Mar, al Consorci 

Sanitari del Maresme, a la Plataforma pel dret a la salut de Catalunya,  a la 

Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró ‐ Maresme, als grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Sanitat de la 

Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 

Catalana de Municipis, adjuntant‐hi el manifest.” 
 

Es denega la moció amb el vot favorable dels grups municipals CP-PA i ICV-EUiA-E i en 

contra dels grups municipals CIU, PSC i PP. 

Els grups municipals que han presentat la moció consideren la necessitat de fer una crida 

a la mobilització per a defensa una política sanitària de qualitat , incidint el portaveu del 

grup municipal PC-PA en la necessitat de donar suport a les plataformes que actuen en 

l’àmbit sanitari del Maresme. 
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El portaveu del grup municipal PSC constata que el document que es porta a aprovació 

en cap cas parla de que el sistema de salut hagi de ser també sostenible. La proposta de 

nacionalització no proposa mesures per a que no s’enfonsi econòmicament el sistema.  

El sr. alcalde recorda que per tal de donar compliment a una moció que es va presentar 

al Parlament de Catalunya actualment s’està treballant en el Pacte Nacional de la Salut 

que intenta buscar un consens i un treball comú. 

 

9.2. EXP. A116-2015-1370. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CIU, 

PSC-PM, CP-PA I ICV-EUIA-E PER DEMANAR LA COMPLECIÓ DELS ESPAIS I DE 

LES INFRAESTRUCTURES DE L'ESCOLA MAR NOVA 

 

Que els grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Premià de Mar manifestin 

públicament el seu suport a la dignificació i ampliació dels espais de l’Escola Mar Nova i 

actuïn en conseqüència amb els representants dels grups parlamentaris que varen visitar 

la nostra escola el passat 6 de febrer. 

 

Que l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Premià de Mar, dins les seves converses o 

accions polítiques i tècniques amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, demani l’ampliació dels espais i l’adequació dels ja existents i una previsió de 

les possibles actuacions abans de finalitzar l'actual curs 2014-15. 

 

Que es comuniqui l'acord del Ple de l'Ajuntament al Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i a l’AMPA de l’escola Mar Nova.” 

 

S’aprova la moció per assentiment coincidint tots els grups municipals en la necessitat de 

millorar les instal·lacions de l’escola a fi i efecte que es pugui consolidar el projecte 

educatiu del centre.  

 

9.3. EXP. A116-2015-1371. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CIU 

I PSC-PM RELATIVA A L'AVANÇAMENT DE L'EDAT DE JUBILACIÓ DELS MEMBRES 

DEL COS DE LA POLICIA LOCAL 

 

1. L’aplicació dels coeficients reductors en l’edat de jubilació dels membres dels cossos de 

les policies locals, amb les mateixes condicions que es regulen en la Disposición adicional 

cuadragésima quinta del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social introduïda per la 

Disposición adicional segunda de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en 

materia de Seguridad Social.  

 

2. Sol·licitar al Govern de l’Estat el reconeixement de la professió policial com professió 

de risc, i com a resultat, l’elaboració d’un catàleg de malalties professionals amb 

l’objectiu de protegir la salut i posar fi a la injustícia d’una edat de jubilació que no pren 
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en compte la sinistralitat en el sector, la penositat, la perillositat, i la toxicitat de les 

condicions de treball, així com l’impacte en els processos d’incapacitat laboral que genera 

i els requisits exigits per al desenvolupament de la tasca de policia.” 

 

S’aprova la moció, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC i PP i  en contra 

dels grups municipals CP-PA i ICV-EUIA-E.  

 

Els portaveus dels grups municipals CP-PA i ICV-EUIA-E justifiquen el seu vot en contra 

perquè, malgrat entenen les reivindicacions de la policia local, consideren que l’edat de 

jubilació s’hauria de reduir per a tots els col·lectius. 

 

El portaveu del grup municipal PSC justifica el seu vot incidint en el fet que el cos de la 

policia local, pel seu treball específic, necessita unes condicions físiques que a segons 

quines edats no son les millors als efectes de garantir el servei al ciutadà i la seguretat 

per als seus propis companys.  

 

La portaveu del grup municipal CIU assenyala que s’ha recolzat una proposta dels 

sindicats majoritaris i recorda que  l’Ajuntament de Premià de Mar ja té aprovat un 

reglament de segona activitat al que es pot afegir els membres de la policia local a partir 

dels 57 anys.  

 

 

10. MOCIÓ PRESENT PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER 

EVITAR QUE EL MAR MEDITERRANI ES CONVERTEIXI EN UN CEMENTIRI DE 

VIDES ANÒNIMES 

 

a) Reafirmar la nostra solidaritat amb la resta de pobles de la mediterrània que 

presencien tragèdies humanes fruit de processos migratoris i guerres. 

 

b) Instar a les institucions comunitàries a cercar solucions definitives als naufragis 

constants que viuen les nostres costes.  

 

c) Publicar aquests acords al web de l’Ajuntament de Premià de Mar. 

 

d) Remetre aquests acords al Comune Di Lampedusa e Linosa, als municipis 

costaners del Maresme, a les entitats municipalistes (FMC, ACM), als grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, i a la Unió 

Europea, sol·licitant que en facin difusió perquè s’aprovin mocions similars a 

aquesta.” 

 
S’aprova la moció per assentiment coincidint tots els grups municipals en la necessitat de 

d’aturar el drama humà que representa la situació d’aquestes persones que intenten 

creuar el mediterrani fugint de les guerres i de la misèria i de solidaritat entre tots els 

pobles del mediterrani. 
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