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RESUM DE LA SESSIO  DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 21 DE JUNY 
DE 2017 
 
 
3. SECRETARIA GENERAL 
3.1. EXP A102-2017-2455. CANVI REPRESENTANT GRUP MUNICIPAL ERC-JXP 
AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
S’aprova, per assentiment, el nomenament del sr. Josep Maria Ripollés Ballesteros com a 
vocal del Consell Escolar municipal en substitució de la sra. Nuria Espuny Salvadó. 
 
 
3.2. EXP. A102-2017-2851. CANVI REPRESENTANT ÒRGANS COL·LEGIATS GRUP 
MUNICIPAL C’S 
 
S’aprova, per assentiment, el nomenament del regidor sr. David Expósito Peñalver com a 
representant del grup municipal C,S en les Comissions Informatives d’Acció Social-
Atenció a les Persones (titular), Participació (titular) i Territori i Sostenibilitat (suplent).   
 
 
4. RECURSOS HUMANS 
4.1. EXP.  F141-2017-2573. AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT PERSONAL 
FUNCIONARI INTERÍ 
 
S’aprova, per assentiment, l’autorització de compatibilitat per a l’exercici de les activitats 
professionals sol·licitades per la funcionaria interina CMA.  
 
 
5. SERVEIS ECONÒMICS 
5.1. GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
5.1.1. EXP. C168-2017-1726. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES DE PREUS 
PÚBLICS NÚM.1 SERVEIS PERSONALS D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ, NÚM 2 SERVEIS 
DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I NÚM.3 SERVEIS D’ALCALDIA 
 
S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-CP, ERC-JXP i PP i 
l’abstenció dels grups municipals CP-PA i ICV-EUIA-E la modificació de les ordenances de 
preus públics número 1 Serveis Personals d’Atenció al Ciutadà, número 2 Serveis de 
Promoció de la Ciutat i número 3 Serveis d’Alcaldia.  
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
5.2. TRESORERIA 
5.2.1. EXP. G150-2017-2343. APROVACIÓ COMPTES DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA 
ORGT 2016 
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S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-CP, ERC-JXP i PP i 
l’abstenció dels grups municipals CP-PA i ICV-EUIA-E els comptes de gestió recaptatòria 
tramesos per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
5.3. CEMENTIRI 
5.3.1. EXP. J185-2016-2523 I EXP. J185-2017-250. DECLARACIÓ CADUCITAT 
CONCESSIÓ NÍNXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL I REVOCACIÓ ACORD PLE 
MUNICIPAL DE DATA 21-12-16, DE DECLARACIÓ CADUCITAT CONCESSIÓ 
NÍNXOLS GREGAL 145-SANT JAUME 056-XALOC 118 
 
S’aprova, per assentiment, la declaració de caducitat de les concessions de diversos 
nínxols del cementiri municipal, per manca de pagament de 4 o més exercicis de la taxa 
de conservació del cementiri municipal. 
 
 
5.3.2. EXP. C167-2017-848. ORDENANÇA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
APROVACIÓ INICIAL 
 
S’aprova inicialment , per assentiment, la nova ordenança del cementiri municipal. 
 
 
6. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
6.1. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA 
6.1.1. EXP. I103-2017-609. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE L'ÀMBIT DE CAN SANPERE. APROVACIÓ INICIAL 
 
S’aprova inicialment , amb el vot favorable dels grups municipals CIU (6 regidors), C,S (3 
regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) i en contra dels grups municipals CP-PA (3 
regidors)i ICV-EUIA-E (2 regidors), i, per tant, amb el quòrum de la majoria absoluta del 
número legal de membres de la Corporació, la modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de l’àmbit de Can Sanpere. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
6.2. SALUT PÚBLICA 
6.2.1. EXP. C167-2017-881. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA D'UBICACIÓ 
DE CLUBS DE CÀNNABIS I DE LES CONDICIONS D'EXERCICI DE LA SEVA 
ACTIVITAT. APROVACIÓ INICIAL 
 
S’aprova inicialment, per assentiment, l’ordenança municipal reguladora d’ubicació dels 
clubs de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat.  
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7. MOCIONS 
7.1. EXP. A 116-2017-2671. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS 
ERC-JxP I CP-PA PER REGULAR ELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC A PREMIÀ DE 
MAR 
 
PRIMER.- Elaborar i aprovar la regulació dels Habitatges d’Ús Turístic i un Pla d’Usos 
sobre aquests allotjament (HUT) a Premià de Mar, en un termini no superior als sis 
mesos a comptar des de l’aprovació d’aquesta moció. 
 
SEGON.- Incloure en aquesta regulació les mesures de detecció, inspecció i control del 
compliment presencial i telemàtic dels requeriments i condicions establerts legalment, 
manteniment i actualització del cens, així com l’establiment de les taxes municipals i 
sancions corresponents. 
 
TERCER.- Incloure espais de debat oberts dins de l’elaboració del pla on es presentin 
dades sobre les places turístiques reals i entre tots els grups municipals, així com altres 
entitats relacionades amb la temàtica al poble (Consell d’urbanisme, Associacions 
Veïnals, etc.) fixar un sostre a les places turístiques. En aquests espais s’ha de buscar la 
coordinació amb les polítiques d’altres àrees per poder enfocar globalment el fenomen 
turístic (promoció econòmica, habitatge, urbanisme, medi ambient, etc.) 
 
QUART-. Establir una moratòria indefinida de noves llicències d’habitatge d’ús turístic 
davant la creixent emergència habitacional i demanda d’habitatge per part dels 
premianencs i premianenques, només donant noves llicències si el pla conclou que es 
poden assumir i això no genera l’expulsió de persones del municipi. 
 
CINQUÈ.- Que l'Ajuntament de Premià de Mar impulsi  i treballi conjuntament amb altres 
municipis  veïns  i administracions l'elaboració  i coordinació d'estratègies comunes en 
l'àmbit de la promoció d'un turisme sostenible, ordenat i de qualitat. 
 
SISÈ.- Proposar sumar els possibles habitatges d’ús turístic il·legals a la Borsa 
d’Habitatge de Lloguer. Si no és possible captar-los per l’habitatge de lloguer social, 
sancionar qui incompleixi la llei. 
 
SETÈ.- Donar trasllat dels acords adoptats  a la Federació d’AA.VV. de Premià de Mar 
COAC, a l’Associació del Gremi d’Hostaleria del Maresme, a les Administradores de 
Finques de Premià de Mar, al Consell Comarcal i al Consorci de Promoció Turística del 
Maresme, al Parlament de Catalunya i al Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
Els portaveus dels grups municipals acorden retirar la moció que es tornarà a incloure en 
l’ordre del dia de Ple ordinari corresponent al mes de juliol. 
 
 
7.2. EXP. A116-2017-2697. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PP PER 
IMPULSAR LA INCORPORACIÓ DEL COS DE LA POLICIA LOCAL AL “SISTEMA DE 
SEGUIMENT INTEGRAL DELS CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE AL MUNICIPI 
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia. 
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7.3. EXP. A116-2017-2704. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CP-
PA I ICV-EUiA-E SOBRE LES AFECTACIONS DE LA URBANITZACIÓ DEL 
CORREDOR DE LA CISA AL TERME MUNICIPAL DE PREMIÀ DE MAR 
 
1. Que l’Ajuntament de Premià de Mar demani a l’Agència Catalana de l’Aigua un 

informe específic dels riscos d’inundació referents a les conseqüències dels aiguats de 
tota la conca afectada pels projectes urbanístics que s’estan executant a la Cisa i Can 
Nolla en el marc del  Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de 
Catalunya (DCFC).  

 
2. Que es sol·liciti que aquest informe inclogui l’avaluació de la capacitat de l’actual 

xarxa de desguàs d’aigües de pluja i en detecti els punts negres.” 
 
S’aprova la moció, amb el vot favorable dels grups municipals  CP-PA, C,S,  ERC-JXP i 
ICV-EUIA-E,  en contra del grup municipal PP i abstencions dels grups municipals CIU i 
PSC-CP.  
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
7.4. EXP. A116-2017-2706. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-
EUiA-E SOBRE EL PACTE PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE DEL MARESME (PMSM) 
 
1.- Demanar a ambdues administracions que acordin la relació d'obres que s'han de 
finançar amb els 400M€ que acompanyen el traspàs de la N-II a la Generalitat de 
Catalunya, adequant el programa a les actuacions contingudes en el Pacte de Mobilitat 
Sostenible del Maresme (PMSM). 
 
2.- Reasignar tan aviat com sigui possible la partida de 97,4 M€ transferida a la 
Generalitat de Catalunya per desenvolupar l'anomenada "Ronda de Mataró" a 
infraestructures contingudes en el PMSM. 
 
3.- Establir un calendari de transferències de la resta de la partida fins a completar els 
400M€ d'acord a un calendari d'execució de les obres incloses en el PMSM establert pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat d’acord amb les institucions de la Comarca. 
 
4.- Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Ministerio de 
Fomento.” 
 
S’aprova la moció per assentiment. 
 
 
7.5. EXP. A116-2017-2707. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP 
SOBRE LA REFORMA LABORAL 
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1. Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades als plecs de 
condicions, per evitar la utilització directa o indirecta d’empreses multiserveis a 
l’administració pública, a excepció d’aquelles que respectin  sempre el conveni 
sectorial corresponent al lloc de treball en missió, per a qualsevol treballadora o 
treballador que efectuï el servei atorgat. 

 
2. Instar al Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el nombre 

d’inspectors de Treball i crear un òrgan d’actuació específic que persegueixin el que 
és un frau encobert a la seguretat social o p er defecte aquesta actuï d’ofici. 

 
3. Convocar una mesa de negociació per a crear un pacte entre sindicats, patronal i 

administració que estableixi els criteris per millorar la regulació de les 
subcontractacions i eradicar del territori pràctiques espúries en la contractació. 

 
4. El Ple insta al Congrés dels Diputats a la derogació immediata de la Reforma Laboral, 

origen d’una exclusió social sense precedents. 
 

5. Enviar còpia d’aquesta resolució al President del Congrés dels Diputats, el President 
de la Generalitat de Catalunya, la Ministra de Empleo i la Consellera de Treball.” 

 
S’aprova la moció amb el vot favorable dels grups municipals CIU, CP-PA, PSC-CP, ERC-
JXP i ICV-EUIA-E, en contra del grup municipal PP i abstenció del grup municipal C,S. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
7.6. EXP. A116-2017-2720. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-
JXP, ICV-EUIA-E I CP-PA SOBRE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA PER A 
SUBVENCIONAR ELS LLIBRES DE TEXT I EL MATERIAL A LES ESCOLES 
 
Primer.- Acordar una proposta de tarifació social que contempli 3 trams, tenint en 
compte els ingressos, els membres de la unitat familiar i el número de fills escolaritzats, 
seguint un criteri similar a la tarifació social adoptada en els preus públics de l’escola 
bressol municipal, per a la distribució de les ajudes per llibres, material escolar i sortides 
escolars i les colònies de cada centre.   Les rentes més baixes rebrien un ajut del 100%, 
hi hauria un tram mig que rebi el 75% i un tram alt per les rendes familiars superiors als 
45.000 € que no rebrà cap subvenció. Considerant-se una adaptació per famílies 
monoparentals. 
 
Segon.- Què cap infant de (3 a 16 anys) empadronat a Premià de Mar quedi exclòs 
d’aquest acord. En el cas d’estar escolaritzat fora de Premià de Mar quedaran inclosos en 
aquest acord els alumnes que cursin els seus estudis en una escola pública. 
 
Tercer.- Destinar el sobrant de la partida acordada a millores als centres escolars públics 
(escoles, institut i bressol), a la creació d’equips de suport per a NEE (Necessitats 
Educatives Especials), recolzament a projectes d’innovació pedagògica sorgits dels 
centres o proposats pel mateix Ajuntament, i a l’augment de places de l’escola bressol 
municipal.  
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Quart.- Que mitjançant els diferents òrgans de participació dels centres educatius públics 
i amb tota la comunitat educativa es contrastin les propostes amb les necessitats per 
donar sortida a l’excedent de l’ajut.  
 
Cinquè- Donar coneixement d’aquests acords al Consell Escolar Municipal, equips 
directius i AMPAS de Premià de Mar.” 
 
Es denega l’aprovació de la moció en obtenir el vot favorable dels grups municipals, CP-
PA, ERC-JXP i ICV-EUIA-E i en contra dels grups municipals CIU, C,S, PSC-CP i PP. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
7.7. EXP. A116-2017-2730. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ICV-
EUiA-E, ERC-JxP, CP-PA PER L’OBERTURA A LA PARTICIPACIÓ I DEBAT DEL 
PACTE PER L’ENSENYAMENT A PREMIÀ DE MAR 
 
 
1- Elaborar una proposta i calendari per programar de quina manera s’obrirà el Pacte 

per l’Ensenyament a la participació i debat amb tota la comunitat educativa, grups 
municipals, plataformes i entitats preocupades per l’educació i espais oberts per la 
participació de persones del poble. 
 

2- Presentar tant a la comunitat educativa com entitats i persones interessades en 
participar del debat les necessitats detectades per part de les direccions, professorat i 
personal de serveis socials recollides fins ara. 
 

3- Obrir aquesta recollida de necessitats a les famílies i altres persones de la comunitat 
educativa 
 

4- Organitzar xerrades, jornades o ponències que cerquin la participació de persones 
expertes o presentar experiències d’èxit que puguin aportar idees per enriquir el 
debat. 
 

5- Organitzar espais (taules, jornades, ...) on es puguin recollir propostes i generar un 
debat plural on es pugui donar una priorització. Valorar la possibilitat de dinamització 
externa d’aquests debats per part d’entitats dedicades a la participació de grups i de 
fer-les combinades a les jornades d’experiències i persones expertes. 
 

6- Considerar el Consell Escolar com una eina real de debat d’aquestes propostes i un 
grup motor del procés de debat més ampli per arribar a aquest pacte per 
l’Ensenyament.  
 

7- Dedicar recursos i finançament amb els pressupostos propers perquè aquestes puguin 
dur-se  a terme. 
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8- Comunicar aquesta moció a tots els centres educatius, als i les representants del 
Consell escolar i les AMPES.” 

 
Es denega l’aprovació de la moció en obtenir el vot favorable dels grups municipals, CP-
PA, ERC-JXP i ICV-EUIA-E i en contra dels grups municipals CIU, C,S, PSC-CP i PP. 
 
Es produeixen intervencions dels portaveus i regidors dels diferents grups municipals 
justificant el sentit del seu vot.  
 
 
 
 
 


