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RESUM DE LA SESSIO DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 16 DE NOVEMBRE 
DE 2016 
 
 
3. ALCALDIA 
3.1. EXP. C114-2016-3518. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE L'INFORME 
SOBRE CONTROL DE MOCIONS APROVADES AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE MAR 
 
El Ple es dona per assabentat del contingut de l'informe del responsable de Projectes 
Estratègics sobre “Control de les mocions aprovades al Ple de l'Ajuntament de Premià de 
Mar”. 
 
Es produeixen intervencions del tinent d’alcalde i regidor delegat de serveis econòmics, 
del portaveu suplent del grup municipal ICV-EUIA-E del sr. alcalde i del tinent d’alcalde i 
regidor delegat de serveis municipals per aclarir aspectes relacionats amb el contingut de 
la moció 37 sobre creació d’una comissió de caràcter específic sobre el servei municipal 
d’aigües. 
  
També intervencions dels portaveus dels grups municipals, ERC-JXP i C,S en les que es 
mostren disconformes amb la catalogació de les mocions com a “resoltes, parcialment 
resolta o no resolta o no viable” així com en el fet de supeditar el compliment d’una 
moció a l’atorgament de subvencions d’altres estaments i del regidor del grup municipal 
CP-PA manifestant desacord amb el grau de detall de l’informe i sol·licitant tingues el 
mateix grau que el darrer informe emès. 
 
Es continuà amb resposta del sr. alcalde i dels tinents d’alcalde i regidors responsables 
de la gestió de les mocions aprovades responent a les qüestions plantejades pels grups 
municipals d’oposició.  
   
 
3.2. EXP. A116-2016-2364. ACORD ADOPTAT PEL PLE MUNICIPAL EN SESSIÓ DE 
DATA 20-07-2016. RETIRADA DELS SÍMBOLS FRANQUISTES A EDIFICIS NO 
PÚBLICS DEL MUNICIPI. RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ 
 
S’aprova, per assentiment dels membres del Ple presents el dictamen de desestimació 
del recurs de reposició interposat contra l’esmentat acord  
 
Es produeixen intervencions del tinent d’alcalde i regidor delegat de serveis econòmics, 
del portaveu suplent del grup municipal ICV-EUIA-E en el que es justifiquen la 
desestimació pel caràcter de monument franquista de la creu existent al cementiri, tal i 
com consta acreditat per informe tècnic. 
 
 
4. SECRETARIA-SERVEIS CENTRALS 
4.1. SECRETARIA GENERAL 
4.1.1. EXP. D102-2016-3390. RECTIFICACIÓ INVENTARI GENERAL DE BÉNS A 
DATA 28-10-2016 
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S’aprova, per assentiment dels membres del Ple presents el dictamen de rectificació de 
l’inventari general de Bens de l’Ajuntament a data 28.10.2016.  
 
Es produeixen intervencions del tinent d’alcalde i regidor delegat de serveis econòmics 
explicant les dades generals de l’inventari i de la regidora del grup municipal CP-PA i del 
sr. alcalde clarificant que en cap cas es desafecta patrimoni municipal per a vendre’l. 
 
 
5. SERVEIS ECONÒMICS 
5.1. INTERVENCIÓ 
5.1.1. EXP. G107-2016-1445. INFORMACIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016 CORRESPONENT AL 3R TRIMESTRE  
 
El  Ple es dona per assabentat de la informació sobre l’execució del pressupost de 
l’exercici 2016 corresponent al 3r trimestre. 
 
Es produeixen intervencions del tinent d’alcalde i regidor delegat de serveis econòmics, 
tinent d’alcalde  i regidor delegat de promoció econòmica,                 
de la tinent d’alcalde i regidora delegada de serveis socials, regidora delegada 
d’ensenyament i sr. alcalde  i dels portaveus dels grups municipals ICV-EUIA-E i CP-PA, 
en las que els membres de l’equip de govern municipal justifiquen les actuacions 
efectuades i els regidors de l’oposició apunten les objeccions o demanen clarificacions 
sobre el contingut de la informació. 
 
 
5.1.2. EXP. G119-2016-3113. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 
882/2016, DE DATA 02/11/2016, SOBRE L'APROVACIÓ DEL COMPTE 
JUSTIFICATIU NÚMERO 1 PER LA TRAMITACIÓ D'EMERGÈNCIA DEL SUCCÉS DEL 
DIA 18 DE SETEMBRE DE 2016 
 
El Ple es dona per assabentat del contingut del decret d’alcaldia 882/2016 sobre l'aprovació del 
compte justificatiu número 1 per la tramitació d'emergència del succés del dia 18 de setembre de 
2016 
 
Es produeixen intervencions del tinent d’alcalde i regidor delegat de serveis econòmics 
explicant les diferents partides econòmiques i del sr. alcalde i del portaveu del grup 
municipal ICV-EUIA-E agraint la feina efectuada pels funcionaris i treballadors públics en 
aquests successos. 
 
 
5.2. TRESORERIA 
5.2.1. EXP. G119-2016-273. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL COMPLIMENT 
DELS TERMINIS PREVISTOS DE PAGAMENT OBLIGACIONS 3R TRIMESTRE 2016 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 21,60  
dies.  
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6. CONTRACTACIÓ 
6.1. EXP. K128-2016-2124. DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DE LA LLICÈNCIA 
D'OCUPACIÓ TEMPORAL I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC DE LA PLAÇA DELS PAÏSOS 
CATALANS PER MANCA DE LICITADORS 
 
S’aprova, per assentiment dels membres del Ple presents el dictamen declarant deserta 
la licitació de la llicència d’ocupació temporal i explotació del quiosc de la Plaça dels 
Països Catalans per manca de licitadors.  
 
Tots els grups municipals coincideixen en la necessitat d’estudiar quina hauria de ser la 
tipologia de quiosc a instal·lar davant la manca de licitadors en la tipologia proposada.  
 
 
7. SERVEIS PERSONALS D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
7.1. ENSENYAMENT 
7.1.1. EXP. S106-2016-3199. RATIFICACIÓ ACORD PLE DEL CONSORCI PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE DATA 08/05/2015. MODIFICACIÓ ESTATUTS 
DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 
S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-PM, ERC-JXP, ICV-
EUIA-E i PP,i  i l’abstenció del grup municipal CP-PA el dictamen de ratificació de l’acord 
d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Linguistica. 
 
Es produeix intervenció de la regidora delegada d’ensenyament explicant que es tracta 
d’una modificació imposada per Llei i de la regidora del grup municipal CP-PA justificant 
el seu vot d’abstenció en la manca d’informació prèvia al respecte. 
 
 
8. SERVEIS TERRITORIALS 
8.1. OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS MUNICIPALS. SUBVENCIONS 
8.1.1. EXP. Y102-2016-3418. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 
880/2016, DE DATA 02/11/2016, DE SOL.LICITUD DE DECLARACIÓ DE ZONA 
CATASTRÒFICA A CONSEQÜÈNCIA DE LES PLUGES PRODUÏDES ELS DIES 12 I 13 
D'OCTUBRE DE 2016 
 
El Ple es dona per assabentat del contingut del decret d’alcaldia 880/2016 sobre 
sol·licitud a l’Administració General de l’Estat de declaració de zona catastròfica a 
conseqüència de les pluges produïdes els dies 12 i 13 d’octubre d’engany. 
  
 
8.2. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA 
8.2.1. EXP I103-2016-2317. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
GENERALITAT DE CATALUNYA, AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR I MARINA 
PORT PREMIÀ SL EN RELACIÓ A L'EXECUCIÓ DE LA ROTONDA A LA CARRETERA 
N-II PER ACCEDIR AL PORT DE PREMIÀ DE MAR 
 
S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-PM, ERC-JXP i PP,i 
abstenció dels grups municipals CP-PA i ICV-EUIA-E el conveni a subscriure entre 
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l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Premià de Mar i l’entitat Marina Port Premia, S.L. relatiu a 
l’execució de la rotonda a la carretera N-II per accedir al port de Premià. 
 
Els portaveu i regidor dels grups municipals que s’abstenen justifiquen el sentit del vot 
del seu grup en estar en contra de la nova rotonda proposada. 
 
 
9. MOCIONS 
9.1. EXP. A116-2016-3521. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP  MUNICIPAL C'S PER 
PROPOSAR INSTAURAR EL DIA DEL RENTAT DE MANS AMB SABÓ A TOTES LES 
ESCOLES DE PREMIÀ DE MAR 
 
1. Instaurar el día del lavado de manos con jabón en todos los colegios de Premià de 

Mar. 
 

2. Convocar tanto a los responsables del CAP de Premià de Mar, como a los equipos 
directivos de todos los colegios para colaborar conjuntamente en la creación de un 
grupo de trabajo con el objetivo de organizar las iniciativas y la difusión de estas y 
otras medidas preventivas. 
 

3. Presentar la presente propuesta al Consell Escolar de Premià de Mar para consensuar 
las acciones a llevar a cabo con la comunidad educativa.” 

 
S’aprova la moció amb el vot favorable dels grups municipals CIU,C’S, PSC-CP, ERC-JXP i 
PP, en contra del grup municipal ICV-UIA-E i  abstenció del grup municipal CP-PA.  
 
Tots els grups municipals es manifesten a favor del contingut però la portaveu del grup 
municipal IC-V-EUIA-E i el regidor del grup municipal CP-PA   justifiquen el sentit del vot 
del seu grup  en considerar que no es un debat que s’hagi de produir al Ple municipal  
sinó al Consell Escolar Municipal. 
 
 
9.2. EXP. A116-2016-3522. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CP-PA A 
FAVOR DE TRANSFORMAR CAN SALOMÓ EN L'EQUIPAMENT DE REFERÈNCIA PER 
A L'ÀREA DE JOVENTUT DE PREMIÀ DE MAR 
 
1. Convertir la Masia de Can Salomó en un equipament de referència pels joves i 
adolescents de Premià de Mar on també puguin dur a terme activitats altres entitats, 
associacions o col·lectius que ho necessitin. 
 
2. Que el futur Pla Local de Joventut, que ha de donar continuïtat al pla que finalitza 
enguany, es dugui a terme concebent Can Salomó com a equipament de referència. Que 
dins del disseny participatiu d’aquest nou pla s’inclogui una sessió amb participació dels 
diferents actors implicats (entitats, grups de joves, representats polítics...) pel disseny 
concret de l’espai de Can Salomó. En cas de no poder-se realitzar dins del mateix procés 
de participació del nou Pla Local de Joventut que sigui realitzada per l’ajuntament en 
altre espai adient amb recursos propis. 
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3. Que dins d'aquest equipament es contemplin les funcions de Casal Jove, espai per a 
entitats  i creació d'un espai polivalent que permeti l'ús comunitari i veïnal.  
 
4. Que es realitzi una diagnosi de les entitats, serveis i programes existents dins l'àmbit 
de joventut que poden tenir cabuda en aquest nou equipament (A.E. Amon-Ra, Centre 
Obert, Joves en Acció, Premià Jove, etc.)” 
 
S’aprova la moció per assentiment. 
 
Es produeix debat en el que intervenen tots els grups municipals centrat essencialment 
en la necessitat que l’espai sigui un espai referent per a joves però que no s’exclogui a 
altres sectors de la població. 
 
 
9.3. EXP. A116-2016-3524. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CP-PA 
EN NOM DELS SINDICATS CGT, SEPC I IAC EN SUPORT ALS 27 I MÉS 
 
1.- Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, gratuïta i de 
qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus 
recursos. 
 
2.- Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i a 
expressar públicament la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat 
universitària, els seus familiars i amics. 
 
3.- Instar la lliure absolució de les 27 persones imputades pels fets a dalt referenciats. 
 
4.- Sol·licitar al Ministeri Fiscal que retiri les acusacions contra aquests membres de la 
comunitat universitària, al no ser admissible en una societat democràtica que es penalitzi 
la protesta, la dissidència, i menys encara que es sol·liciti presó per exercir els Drets 
Fonamentals. 
 
5.- Que es trametin aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l’Excm. 
Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i a l’Excm. 
Fiscal en cap de Catalunya i a l’Organització Antirepressiva d’Esquerra Independentista, 
Alerta Solidària.” 
 
Es denega l’aprovació de la moció en obtenir el vot favorable dels grups municipals CP-
PA, ERC-JXP i ICV-UIA-E i en contra dels grups municipals CIU,C’S, PSC-CP, i PP . 
 
Els portaveus i regidor dels grups municipals que voten en contra justifiquen el sentit del  
seu vot en estar a favor de l’ensenyament públic i el dret de manifestació i d’expressió 
però en contra de l’ús de la violència rebatent la portaveu del grup municipal CP-PA en 
considerar que les penes imposades no son proporcionals i que sembla contradictori que 
grups municipals que estan a favor del dret de manifestació i del dret a decidir després 
no donin suport als acords que es contenen en la moció.    
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