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RESUM DE LA SESSIO DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 26 D’OCTUBRE 
DE 2016 
 
 
3. ALCALDIA 
3.1EXP.G119-2016-2939. APROVACIO PAGAMENT IRPF MES D’AGOST 2016 A 
L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 
 
S’aprova, amb el vot favorable del 4 regidors del grup municipal CIU, els regidors del 
grup municipal CP-PAS, ERC-JXP i ICV-EUIA-E, en contra dels grups municipals C,S, PSC-
CP i PP i les abstencions 2 regidors del grup municipal CIU, l’aixecament de la 
discrepància formulada per l’interventor municipal i es reafirma el pagament de IRPF i 
IVA a l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
Els diferents portaveus dels grups municipals justifiquen el sentit del seu vot a favor, en 
contra o abstenció.   
 
4. RECURSOS HUMANS 
4.1. F192-2016-3110. APROVACIÓ PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER PREVENIR I 
GESTIONAR LA VIOLÈNCIA EN ELS SERVEIS MUNICIPALS 
 
S’aprova, per assentiment dels membres del Ple presents. 
 
4.2. F103-2016-3175. INFORME PERSONAL EVENTUAL MUNICIPAL 3ER 
TRIMESTRE 2016 
 
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 4. 
 
5. SERVEIS ECONÒMICS 
5.1. INTERVENCIÓ 
5.1.1. EXP. G105-2016-38. DONAR COMPTE INFORME D’INTERVENCIÓ EN 
RELACIÓ A RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’ALCALDE CONTRÀRIES A LES 
OBJECCIONS EFECTUADES PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
 
El Ple es dona per assabentat del contingut de l’ informe d'intervenció de data 15 de juliol 
de 2016 en relació a resolucions adoptades per l'alcalde contràries a les objeccions 
efectuades per la intervenció municipal. 
 
Es produeixen intervencions del tinent d’alcalde i regidor delegat de serveis econòmics, 
de la tinent d’alcalde i regidora delegada de serveis socials i dels portaveus dels grups 
municipals ICV-EUIA-E i C,S, 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 l’informe. 
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5.2. GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
5.2.1. EXP.C168-2015-3150. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER L’EXERCICI 2017 
 
 
S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals CIU i  PSC-CP, ERC-JXP I PP, en 
contra dels grups municipals CP-PA i ICV-EUIA-E i l’abstenció del grup municipals C,S les 
ordenances fiscals que fixen les modificacions, establiments i derogació dels impostos i taxes 
per a l’exercici 2017. Amb aquest acord l’Ajuntament determina la seva pressió fiscal i el 
nivell de recursos tributaris que tindrà el seu pressupost de l’exercici 2017. 
 
Les ordenances que es modifiquen son les següents: 
 

- Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2017 i següents, així com 
el seu text refós. 

- Ordenança Fiscal 2.1 Impost sobre béns immobles 
- Ordenança Fiscal 2.2 Impost sobre activitats econòmiques 
- Ordenança Fiscal 2.3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
- Ordenança Fiscal.2.4 Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana 
- Ordenança Fiscal 2.5 Impost sobre construccions instal·lacions i obres 
- Ordenança fiscal 3.5 Taxa per parades, barraques casetes de venda, espectacles o 

atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic.  

- Ordenança Fiscal 4.1 Taxa per expedició de documents administratius.  
- Ordenança fiscal 4.5 Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció 

administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així 
com pels controls posteriors a l'inici de l’activitat, els controls periòdics i les 
revisions periòdiques. 

- Ordenança fiscal 4.7 Taxa per recollida, tractament i eliminació de residus urbans 
domiciliaris. 

- Ordenança fiscal 4.8 Taxa per trasllat de vehicles abandonats, amb avaria, 
deficientment estacionats u altres acuses, des de les vies públiques al dipòsit 
municipal. 

- Ordenança fiscal 4.9 Taxa pels serveis especials d’habilitació d’espais 
d’estacionament per ocupació de la via pública. 

 
El tinent d’alcalde i regidor delegat de serveis econòmics explica els trets més destacats de les 
modificacions assenyalant que la pressió fiscal a Premià de Mar es una de les més baixes del 
Maresme atès que es de l’ordre de 171 € per habitant quan la mitjana dels municipis del 
Maresme es de 654€. 
 
Entre les grups d’oposició municipal es destaca les intervencions dels portaveus suplents dels 
grups municipals ICV-EUIA-E, i CP-PA en el sentit d’incidir sobre quines serien les polítiques 
que s’haurien de portar a terme amb l’augment d’impostos que serien unes polítiques més 
socials. 
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5.2.2. EXP.C168-2016-3187. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES DE PREUS 
PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2017 
 
S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals CIU, CP-PA, C,S, PSC-CP i PP i l’ 
abstenció del grups municipal ICV-EUIA-E les ordenances de preus públics per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats que regiran durant l’any 2017 i que 
hauran de pagar qui rebi els serveis o realitzi l’activitat. De la mateixa forma que els 
impostos i les taxes, els preus públics que ara es modifiquen repercutiran en el 
pressupost municipal per l’any 2017. 
 
Les ordenances que es modifiquen son les següents: 
 

- Ordenança Preu Públic 1. Serveis Personals d’Atenció al ciutadà 
- Ordenança Preu Públic 5. Serveis de l’Escola Municipal de Música 
- Ordenança Preu Públic 6. Serveis del Museu de l’Estampació i del Museu Romà de 

Premià de Mar. 
- Ordenança Preu Públic 7. Serveis per a la gestió de residus comercials i industrial 

assimilables a municipals. 
- Ordenança Preu Públic 8. Prestació del servei d’atenció domiciliària. 

 
 

El tinent d’alcalde i regidor delegat de serveis econòmics explica els trets més destacats de les 
modificacions assenyalant el consens aconseguit en les reunions que fa mesos es porten a 
terme amb tots els grups municipals. 
 
Entre les grups d’oposició municipal es destaca les intervencions dels portaveus del grup 
municipal ICV-EUIA-E,i regidora de CP-PA  en el sentit d’incidir sobre la necessitat de 
controlar com funcionar el servei de RECOM ( ICV-EUIA-E) i en el sentit d’introduir aspectes 
de progressivitat en alguna de les ordenances com la del preu públic  l’escola bressol 
(regidora CP-PA)  
 
 
6. SERVEIS TERRITORIALS 
6.1. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA 
6.1.1. EXP.I103-2016-2317. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL RELATIVA A LA RESITUACIÓ DE LA ROTONDA DE 
LLEVANT DE LA POBLACIÓ. APROVACIÓ PROVISIONAL 
 
S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-PM, ERC-JXP i PP,i  en 
contra dels grups municipals CP-PA i ICV-EUIA-E l’aprovació provisional de la modificació 
puntual del POUM relativa a la re situació de la rotonda de llevant de la població que 
comporta una modificació de l’accés a la zona del port de Premià. 
 
Els diferents portaveus dels grups municipals justifiquen el sentit del seu vot a favor per 
tal de tenir un millor accés i en contra essencialment per l’estructura de la rotonda i pel 
macro projecte comercial a la que la rotonda donarà accés.  
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7. MOCIONS 
7.1. EXP. A116-2016-3256. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-JxP 
PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LES OBRES DEL PORT 
 
 
1. Instem a l’Ajuntament de Premià de Mar a crear una Comissió de Seguiment de les 

obres del Port, que tindrà una convocatòria trimestral, amb la participació dels grups 
municipals, els tècnics municipals que hi participen i la promotora de les obres. 

 
2. En aquesta Comissió de Seguiment, es tractaran temes de l’evolució de les obres 

previstes, les peticions comercials per establir-se al Port i la situació financera de la 
totalitat del projecte, per vetllar per la viabilitat del conjunt del projecte. 

 
3. Aquesta Comissió de Seguiment tindrà validesa fina a la finalització de les obres del 

Port.” 
 
S’aprova la moció, amb el vot favorable dels grups municipals CIU,C,S, PSC-CP, ERC-JXP, 
ICV-UIA-E i PP i  abstenció del grup municipal CP-PA.  
 
El portaveu del grup municipal ERC-JXP justifica la presentació de la moció en la 
necessitat de dur a terme un control exhaustiu d’unes obres de tanta importància per al 
municipi. 
 
Els portaveus dels grups municipals que han votat a favor justifiquen aquesta necessitat, 
malgrat l’oposició a la tipologia de projecte apuntada pel grup municipal ICV-EUIA-E,  i la 
total oposició del grup municipal CP-PA que justifica així la seva abstenció. 
 
 
7.2. EXP. A116-2016-3311. MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS 
MUNICIPALS DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ APROVADA A LA COMISSIÓ 
D’ENSENYAMENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE LA MAR NOVA 
 
Primer.- INSTAR al Departament d’Ensenyament a aplicar els acords presos a la Comissió 
d’Ensenyament del Parlament de Catalunya i que es dugi a terme una moratòria que 
permeti al Departament, Ajuntament i al conjunt de la comunitat educativa de Premià de 
Mar realitzar l’anàlisi i valoració de la realitat educativa. 
 
Segon.- DEMANAR als Serveis Territorials que en la planificació d'oferta pública per al 
curs 2017/18 inclogui l'escola mar nova i la línia de P3. 
 
Tercer.- TRASLLADAR aquests acords als Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament en un termini no superior als 5 dies des de la seva aprovació.” 
 
S’aprova la moció per assentiment coincidint tots els grups municipals en la necessitat de 
que l’escola Mar Nova es mantingui oberta. 
 
 
7.3. EXP. A116-2016-3312. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CP-
PA, ERC-JxP I CiU EN NOM DE L’ASSEMBLEA NACIONAL DE CATALUNYA DE 
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PREMIÀ DE MAR DE SUPORT A LA CELEBRACIÓ D’UN REFERÈNDUM VINCULANT 
D’AUTODETERMINACIÓ I UN PROCÉS CONSTITUENT LIDERAT PER LA SOCIETAT 
CIVIL 
 
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de Mar a les 
resolució aprovades al Parlament de Catalunya a favor de la celebració d’un referèndum 
vinculant d’autodeterminació i la realització d’un procés constituent liderat per la societat 
civil durant el 2017.  
 
SEGON.- Posar a disposició del Parlament i el govern de Catalunya tots els recursos i 
espais propis municipals necessaris per impulsar la participació i fer efectiu el procés 
constituent i la celebració del referèndum d’autodeterminació. 
 
TERCER.- Participar en la creació d’un espai de municipis per la república en el marc del 
procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local pugui fer 
al procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis a la 
futura república 
 
QUART.- Trametre aquest acord a la presidència i als grups del Parlament de Catalunya, 
al president de la Generalitat de Catalunya així com a l’Associació de Municipis per la 
Independència i l’Associació Catalana de Municipis.” 
 
S’aprova la moció, amb el vot favorable dels grups municipals CIU (5 regidors), ERC-JXP 
i CP-PA, en contra dels grups municipals C,S, PSC-CP i PP i abstenció del grup municipal 
ICV-EUIA-E i regidora del grup municipal CIU (1 regidora)   
 
Els portaveus dels grups municipals que han votat a favor justifiquen el seu vot en 
defensa de la llibertat mentre els portaveus dels grups municipals que han votat en 
contra es basen en l’informe de secretaria i en la necessitat de mantenir la legalitat i el 
portaveu del grup municipal que s’ha abstingut ho justifica en la necessitat de buscar 
suports externs. 
 
 
7.4. EXP. A116-2016-3313. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CP-PA PER 
LA EL·LABORACIÓ D'UNA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL 
PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ D'HABITATGES BUITS PER FOMENTAR LA SEVA 
MOBILITZACIÓ A PREMIÀ DE MAR 
 
 Que l’Ajuntament comenci a treballar en la redacció d’una ORDENANÇA MUNICIPAL 

REGULADORA DEL PROCEDIMENT SOBRE VERIFICACIÓ D'HABITATGES BUITS que 
permeti definir exactament què es considera un immoble desocupat i pugui aplicar 
una taxa a aquesta detecció i estudiar les modalitats de possibles sancions. 

 
 Que l’Oficina Local d’Habitatge utilitzi aquestes dades per posar-se en contacte amb 

els propietaris i mirar de treure al mercat de lloguer el màxim nombre d’habitatges 
desocupats. 

 
 Que s’utilitzi la proposta adjunta a aquesta moció com a base per l’elaboració del 

reglament corresponent a Premià de Mar.  
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 Mobilitzar els immobles en mal estat de conservació, és a dir, aplicar l'article 32 i 40 

de la Llei 18/2007 ús temporal per fer complir el deure de conservació i rehabilitació. 
 
 Que es conti amb l’assessorament d’associacions expertes per l’elaboració d’aquest 

reglament si es considera oportú.” 
 

 
Es denega la moció amb el vot favorable dels grups municipals CP-PA, ERC-JXP i ICV-
EUiA-E,  en contra dels grups municipals CIU, PSC i PP i abstenció del grup municipal 
C,S. 
 
Els grups municipals que han votat a favor consideren la necessitat de posar fill a l’agulla 
en el tema de l’habitatge buit, poder tenir un cens correcte, que segons informació del 
diari El Punt de l’any 2009 serien 629, segons l’INE 1.065 i segons la Generalitat de 
Catalunya 67 que serien de grans tenidors. La finalitat seria gestionar aquests habitatges 
i no afegir més ciment al municipi. 
 
Els grups municipals que han votat en contra es basen en la necessitat de defensa a la 
propietat privada (PP), total inexactitud de les xifres d’habitatges buits (PSC-CP), i 
manca de recursos humans i tècnics suficients per dur-la a terme (CIU). 
 
I el grup municipal que s’ha abstingut ho justifica en que el volum d’habitatge buit a 
Premià de Mar es escàs i en les experiències d’altres municipis que han tingut resultats 
escassos.  
 
 
7.5. EXP. A116-2016-3314. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CP-PA 
PER FER FRONT A L’ESTIGMA I LA DISCRIMINACIÓ RELACIONATS A L’EPIDÈMIA 
DEL VIH/SIDA  
 
1. Impulsar conjuntament amb el govern de la generalitat de Catalunya el Pacte social 
contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH, on l’objectiu general d’aquest 
sigui eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH i a la sida a Catalunya. 
Contribuir, des dels ens locals, a participar-hi i desenvolupar-lo per tal que esdevingui 
una eina real des d’on els municipis i altres administracions puguin treballar contra 
l’estigma i la discriminació en el seu àmbit competencial  
 
2. Prendre el compromís d’incloure missatges centrats en la no discriminació i la no 
estigmatització, i en favor dels drets humans, en totes aquelles accions que es duguin a 
terme al municipi en l’àmbit del VIH/sida.  
 
3. Tenir present les necessitats de les persones que viuen amb el VIH en els serveis 
oferts a nivell municipal, vetllant perquè no es produeixin situacions de discriminació en 
el marc de les seves competències, així com en les empreses i organitzacions on el 
govern municipal hi tinguin representació.  
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4. Incorporar la data de l’1 de març, Dia per la Zero Discriminació, entre les diades 
commemoratives del municipi, com a compromís ferm per fer front a l’estigma i la 
discriminació relacionats al VIH/sida.  
 
5. Sol·licitar als Departaments de Salut i Ensenyament a desenvolupar, conjuntament 
amb el municipi (en el marc dels Consorcis existents, si s’escau), accions i programes 
dirigits a la promoció de la salut sexual de manera integral als centres educatius, on es 
doni tota la informació adequada contra l’estigma i la discriminació relacionats al 
VIH/sida.  
 
6. Sol·licitar a l’Ajuntament la col·laboració amb les entitats sense ànim de lucre que 
treballen en l’àmbit del VIH/sida a Catalunya des d’una perspectiva comunitària i, en 
concret, amb el Comitè 1r de Desembre com a plataforma unitària d’entitats en l’àmbit 
del VIH/sida a Catalunya, donant el suport necessari en la difusió de les seves tasques i 
activitats.  
 
7. Informar d’aquest acord al Govern de la Generalitat (conselleries de Salut, 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Ensenyament i Presidència), als Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis, i al Comitè 1r de Desembre, com a plataforma unitària 
d’ONG-SIDA de Catalunya.”  
 
S’aprova la moció per assentiment coincidint tots els grups municipals en la necessitat de 
implicació de les institucions i entre d’elles els ajuntaments. 
 
 
 7.6. EXP. A116-2016-3328. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL C’s PER 
A LA MILLORA DEL MOBILIARI URBÀ DEL BARRI DE CAN POU-CAMP DE MAR 
 
1. L instalación de cuatro bancos en la citada zona. 
2. La instalación de una fuente.” 
 
S’aprova la moció amb el vot favorable dels grups municipals CIU, CP-PA, C,S, PSC-CP i 
ICV-EUiA-E i abstenció del grup municipal ERC-JXP. 
 
El grup municipal que ha presentat la moció la considera totalment correcte atès que es 
el fruit de treballar amb els veïns i constatar les seves necessitats. 
  
Els grups municipals que han votat a favor la consideren correcte encara que demanen 
també la instal·lació de papereres (ICV-EUIA-E), la necessitat de ponderar les necessitats 
de col·locació de mobiliari urbà sense necessitat de presentar mocions al Ple (PSC-CP) i 
la necessitat de conjugar les diferents necessitats dels veïns en el tema del mobiliari urbà 
(CIU) 
 
I el grup municipal que s’ha abstingut ho justifica en el fet que es tracta d’una actuació 
que es pot solucionar parlant directament amb els serveis tècnics de l’Ajuntament sense 
necessitat de portar-ho al Ple.  
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7.7. EXP. A116-2016-3329. MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS 
MUNICIPALS D'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL APROVADA PER 
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL CONSORCI 
SANITARI DEL MARESME PER AL 2016, 2017 I PLA D’INVERSIONS 
 
- EXPRESSAR el nostre suport a l’Ajuntament de Mataró i ADHERIR-NOS a la Declaració 

institucional relativa a l’assignació pressupostària del Consorci Sanitari del Maresme 
per al 2016, 2017 i pla d’inversions. 

 
- NOTIFICAR aquests acords a l’Ajuntament de Mataró, al Govern de la Generalitat, la 

Conselleria de Salut, la Conselleria d’Economia i Coneixement, al Consell Comarcal del 
Maresme, al Consell Rector del CSdM, al Comitè d’Empresa del CSdM i a la 
Coordinadora en Defensa de la Sanitat del Maresme.” 

 
S’aprova la moció per assentiment coincidint tots els grups municipals en la necessitat de 
solucionar el problema pressupostari del Consorci Sanitaria del Maresme i del seu 
referent principal l’hospital de Mataró. 
  
 


