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RESUM DE LA SESSIO  DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIOL 
DE 2017 
 
 
3. RECURSOS HUMANS 
3.1. Exp. F103 2017 3317. Informe al Ple Personal eventual municipal 2n 
trimestre 2017 

 
El Ple es dóna per assabentat de l’informe emès pel departament de RRHH, en data 30 
de juny de 2017, sobre l’acompliment respecte al personal eventual dels límits de la 
l’article 104 bis de la Llei 7/1985  

 
 
4. SERVEIS ECONÒMICS 
4.1. INTERVENCIÓ 
4.1.1. Exp. G105 2017 1452. Donar compte informe d’intervenció en relació a 
resolucions adoptades per l’alcalde contràries a les objeccions efectuades per la 
Intervenció Municipal 
 
El Ple resta assabentat de l’informe d’Intervenció relatiu a resolucions adoptades per 
l’alcalde contràries a les objeccions efectuades per la intervenció municipal. 
 
 
4.1.2. Exp. G103-2017-3325. Modificació pressupostària número 20 per 
modificació de les BEP i transferència de crèdit 
 
S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-CP, i PP , en contra 
dels grups municipals CP-PA, ERC-JXP i ICV-EUIA-E la modificació  pressupostària 
número 20 per poder dur a terme el programa de socialització de llibres i material 
educatiu, curs 2017-2018, per als alumnes de Premià de Mar escolaritzats a Premià de 
Dalt. 
 

 
4.1.3. Exp. G103-2017-3410. Modificació pressupostària número 21 per crèdit 
extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals 
 
S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC-CP, ERC-JXP i PP,  en 
contra dels grups municipals CP-PA, i ICV-EUIA-E i l’abstenció del grup municipal de C,S 
la modificació  pressupostària número 21 dins la planificació i desenvolupament del 
conjunt del sector de ponent de Premià de Mar 
 
 
5. ÀREA DE PARTICIPACIÓ 
5.1. PROMOCIÓ ECONÒMICA 
5.1.1. Exp. M117-2017-3406. Festes locals 2018. 
 
S’aprova, per assentiment declarar els dies 12 de febrer (festa major petita) i 10 de juliol 
(festa major) com a festes locals per l’any 2018. 
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6. MOCIONS 
6.1. Exp. A116-2017-2671. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP 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. 
 
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 d’un any 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.” 
 
 
S’aprova la moció per assentiment. 
 
 


